ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช เผยขณะนี้ กยท. ดาเนินการเก็บข้อมูลเพื่อหาแนวทาง
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีสวนยางในที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 30 กันยายน 2559
4 ก.ค. 2559
นายประทีป กลีบแก้ว ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ขณะนี้จานวน
เกษตรกรผู้ทาสวนยางในที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์มีจานวนมาก โดยเฉพาะในพื้นที่ของรัฐ ได้แก่ พื้นที่สาธารณะ
หรือ พื้นที่ป่าสงวน ซึ่งผู้ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ได้เข้ามาทาอาชีพสวนยาง ปลูกยางพาราเพื่อความอยู่รอด เป็น
เกษตรกรรายย่อย เป็นเกษตรกรผู้ยากจน ซึ่งที่ผ่านมานโยบายรัฐบาลหลายครั้งหลายครา เข้ามาช่วยเหลือพี่
น้องเกษตรกร อาทิ ช่วยเหลือไร่ละ 2,500 ไร่ละ 1,500 เป็นต้น เพื่อช่วยในเรื่องการสนับสนุนปัจจัยการผลิต
ให้แก่เจ้าของสวนยางในภาวะราคายางตกต่า ปรากฏว่าเกษตรกรส่วนหนึ่งซึ่งปลูกยางในที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์
ไม่ได้รับสิทธิ์ในส่วนนี้ จึงเป็นการเรียกร้องของเกษตรกรรายย่อย หรือเครือข่ายเกษตรกรภาคใต้ รวมทั้งสภา
เกษตรที่ได้รับข้อมูลตรงนี้ จึงนาข้อมูลที่ได้จากชาวบ้านที่ไม่ได้รับสิทธิ์เนื่องจากที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ เสนอไป
ยัง กยท. ซึ่งคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยได้ประชุมบอร์ด พร้อมประกาศว่า ขณะนี้ผู้ว่าการการ
ยางแห่งประเทศไทยได้ประกาศให้ กยท. จัดเก็บข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกยางพาราในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์
ทั้งนี้ กยท. จะเริ่มดาเนินการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 30 กันยายน 2559
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวเพิ่มเติมว่า สาหรับเอกสารที่เกษตรกรต้องนามา
ติดต่อ ได้แก่ บัตรประจาตัวประชาชน สาเนาทะเบียนบ้าน เอกสารที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน และที่สาคัญจะต้องมี
พยานข้างเคียงที่ดินที่มีอยู่ เช่น เกษตรกรเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกัน แต่หากหาพยานข้างเคียงไม่ได้สามารถนา
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน เซ็นต์ชื่อเป็นพยานรับรองว่าที่ดินแปลงนั้นเป็นของเกษตรกรผู้นั้นจริง และเจ้าของที่ดิน
จะต้องมีรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 3 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ไปติดต่อที่สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง
หรือที่ทาการองค์การสวนยางอาเภอนาบอน
ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : ดัชนี สัจจะบุญทวีผู้เรียบเรียง : ชลิตา กลิ่นเชยแหล่งที่มา : สวท.อาเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

ที่มา เดลินิวส์ 7 ก.ค. 59 น. 22

ที่มา มติชน 7 ก.ค. 59 น. 7

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มียางกว่าสองแสนกิโลกรัมเข้าประมูล ราคาส่วนใหญ่
ปรับตัวลดลง 5 ก.ค. 2559
ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช แจ้งการซื้อขายยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน โดย
วิธีการประมูลประจาวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 มีราคาดังต่อไปนี้ ยางแผ่นดิบ ความชื้น 1-3%
กิโลกรัมละ 54.09 บาท ปรับลดลง 48 สตางค์ ยางแผ่นดิบ ความชื้น 3-5% กิโลกรัมละ 53.57
บาท ปรับลดลง 38 สตางค์ ราคายางท้องถิ่น กิโลกรัมละ 51.60 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 60 สตางค์ ยาง
แผ่นรมควัน ชั้น 1-3 กิโลกรัมละ 55.61 บาท ปรับลดลง 1.80 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 4
กิโลกรัมละ 55.62 บาท ปรับลดลง 45 สตางค์ ยางแผ่นรมควัน ชั้น 5 กิโลกรัมละ 53.00 บาท
ปรับลดลง 2.35 บาท ยางฟอง กิโลกรัมละ 54.82 บาท ปรับลดลง 35 สตางค์ ยางคัทติ้ง กิโลกรัม
ละ 46.27 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 32 สตางค์ มีปริมาณยางเข้าตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช
รวม 235,000 กิโลกรัม น้ายางสด 45.75 บาทต่อกิโลกรัม ปรับลดลง 35 สตางค์
ราคายางตลาดล่วงหน้า ตลาดสิงคโปร์ ราคาเสนอซื้ออยู่ที่ 55.67 บาทต่อกิโลกรัม ราคา
เสนอขายอยู่ที่ 55.77 บาทต่อกิโลกรัม ตลาดเซี่ยงไฮ้ ราคาอยู่ที่ 60.87 บาทต่อกิโลกรัม ปรับลดลง
1.03 บาทต่อกิโลกรัม ตลาดโตเกียว ราคาอยู่ที่ 58.17 บาทต่อกิโลกรัม ปรับลดลง 83 สตางค์ต่อ
กิโลกรัม

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : สุยุทธ พิทกัษ์มงคลผู้เรียบเรียง : ชลิตา กลิ่นเชยแหล่งที่มา : สวท.นครศรีธรรมราช

ราคาสินค้าเกษตรรายวัน ประจาวันที่ 5 กรกฏาคม 2559
ข่าวเศรษฐกิจ สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร -- อังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559 13:43:17 น.
. ราคาสินค้าเกษตร รายวัน ณ ตลาดกลาง หรือ ตลาดสาคัญ ประจาวันที่ 5 กรกฏาคม 2559
ข้าวนาปี : ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105
โรงสีเต็กเฮง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 11,000 บาท/ตัน
ข้าวนาปี : ข้าวเปลือกหอมจังหวัด
บริษัท โชคไพศาลการเกษตร จากัด อ.วังน้าเย็น จ.สระแก้ว 12,000 บาท/ตัน
มันสาปะหลังสด (แป้ง 25%)
บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จากัด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 2.00 บาท/กก.
ผลปาล์มน้ามัน น้าหนักมากกว่า 15 กก.
ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ามันกระบี่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 6.80 บาท/กก.ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 4 กรกฏาคม
ที่ราคา 6.75 บาท/กก
บริษัท แสงศิริน้ามันปาล์ม จากัด จ.สุราษฎร์ธานี 6.80 บาท/กก.
ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3
ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 53.89 บาท/กก.ราคาลดลงจากวันที่ 4 กรกฏาคม ที่ราคา
54.47 บาท/กก
สับปะรดโรงงาน
บริษัท สามร้อยยอด จากัด (เอส.อาร์.วาย.) อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 13.60 บาท/กก.
ทุเรียนหมอนทอง ส่งออกเกรด A
ตลาดผลไม้ ตรอกนอง จ.จันทบุรี -

- 2 มังคุดผิวมัน ขนาดใหญ่
สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จากัด อ.เมือง จ.จันทบุรี เงาะโรงเรียน
ตลาดกลางเขาดิน อ.แกลง จ.ระยอง 37.00 บาท/กก.
ลองกองเบอร์หนึ่ง
ตลาดผลไม้แสนตุ้ง จ.ตราด ลาไย ช่อพันธุ์อีดอ เกรด AA(ส่งออก)
จุดรับซื้อ พงเจริญ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 55.00 บาท/กก.
สุกร
สุดใจฟาร์ม ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 72.00 บาท/กก.
ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จากัด อ เมือง จ.ชลบุรี 36.50 บาท/กก.
ไข่ไก่สดเบอร์คละ
สหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 320.00 บาท/ร้อยฟอง
กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 50 ตัว/กก.
ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 195.00 บาท/กก.
--สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร--

ภาวะยาง AFET: RSS3 วันนี้ไม่มีปริมาณการซื้อขาย มีสัญญาคงค้างเหลือ 9 สัญญา
ข่าวเศรษฐกิจ สานักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- อังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559 16:42:13 น.
รายงานภาวะการซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3(RSS3) หลังปิดตลาดวันนี้ไม่มีปริมาณการซื้อขาย
ส่วนปริมาณสัญญาซื้อขายคงค้าง(Open Interest) อยู่ที่ 9 สัญญา ไม่เปลี่ยนแปลง
ภาวะการซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3(RSS3)
เดือน ราคาปิด ราคาปิด ปริมาณ
ครั้งก่อน วันนี้ การซื้อขาย
AUG 16 57.05 - 0
SEP 16 53.40 - 0
รวม 0
--อินโฟเควสท์ โดย นิศารัตน์ วิเชียรศรี/รัชดา โทร.02-2535000 ต่อ 317 อีเมล์:
rachada@infoquest.co.th--

