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ตลาดกลางยางพารานครศรี ธรรมราช มีปริมาณยางกว่าแสนกิโลกรัมเข้ าประมูล
แหล่งที่มา : สวท.อาเภอทุ่งสง จ.นครศรี ธรรมราช
วันที่ข่าว : 25 พฤษภาคม 2558
ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มีปริมาณยางกว่ าแสนกิโลกรัมเข้ าประมูล
ตลาดกลางยางพารานครศรี ธรรมราช แจ้งการซื้อ-ขาย ยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน โดย
วิธีการประมูล ประจาวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 มีราคาดังต่อไปนี้ ยางแผ่นดิบ ความชื้น 1-3%
กิโลกรัมละ 56.56 บาท / ยางแผ่นดิบ ความชื้น 3-5% กิโลกรัมละ 53.87 บาท / ราคายางท้องถิ่น
กิโลกรัมละ 53.20 บาท / ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1-3 กิโลกรัมละ 59.11 บาท / ยางแผ่นรมควัน ชั้น
4 กิโลกรัมละ 58.01 บาท / ยางแผ่นรมควัน ชั้น 5 กิโลกรัมละ 57.25 บาท / ยางฟอง กิโลกรัมละ
57.17 บาท / ยางคัทติง้ กิโลกรัมละ 48.92 บาท มีปริ มาณยางเข้าตลาดกลางยางพารา
นครศรี ธรรมราช รวม 193,000 กิโลกรัม
วิเคราะห์สถานการณ์ราคายางประจาวัน ยางแผ่นดิบ ปรับตัวเพิม่ ขึ้น 17 สตางค์ ต่อ ก.ก. /
ยางความชื้น ปรับตัวลดลง 1 บาท 24 สตางค์ ต่อ ก.ก. / ยางแผ่นรมควัน ปรับตัวเพิ่มขึ้น 32
สตางค์ ต่อ ก.ก. / ยางแผ่นดิบท้องถิ่น ปรับตัวเพิ่มขึ้น 20 สตางค์ ต่อ ก.ก. / น้ ายางสด ราคา 56.80
บาท ต่อ ก.ก. ปรับตัวเพิม่ ขึ้น 70 สตางค์ ต่อ ก.ก. / ราคายางตลาดล่วงหน้า ตลาดสิ งคโปร์ ราคา
เสนอซื้ออยูท่ ี่ 60.89 บาท ต่อ ก.ก. ราคาเสนอขายอยูท่ ี่ 61.06 บาท ต่อ ก.ก. / ตลาดเซี่ย ราคาอยูท่ ี่
72.81 บาท ต่อ ก.ก. ปรับตัวลดลง 95 สตางค์ ต่อ ก.ก. / ตลาดโตเกียว ราคาอยูท่ ี่ 57.64 บาท ต่อ
ก.ก ปรับตัวเพิ่มขึ้น 47 สตางค์ ต่อ ก.ก.
ข้อมูลข่าวและที่มา
ผูส้ ื่ อข่าว : สุ ยทุ ธ พิทกั ษ์มงคล
Rewriter : วสันต์พรรษ จาเริ ญนุสิต
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เจ้าหน้าที่สนธิ กาลังกาลังเข้ารื้ อถอนทรัพย์สินพื้นที่บุกรุ กในเขตป่ าสงวนแห่งชาติป่าเขาพุทธทอง
แหล่งที่มา : สทท.สุ ราษฎร์ธานี
วันที่ข่าว : 25 พฤษภาคม 2558
เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ตารวจ และฝ่ ายปกครอง สนธิ กาลังกาลังเข้ายึด-รื้ อถอนทรัพย์สินพื้นที่บุกรุ กในเขตป่ าสงวน
แห่งชาติป่าเขาพุทธทอง หลังชาวบ้านบุกรุ กเข้าปลูกยางพารา
เมื่อสายวันนี้ (25 พ.ค.2558) ที่องค์การบริ หารส่ วนตาบลเลม็ด อาเภอ ไชยา จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี นายจิรศักดิ์
ชัยฤทธิ์ นายอาเภอไชยา เป็ นประธานพิธีปล่อยแถวการสนธิ กาลังร่ วมเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ตารวจและฝ่ ายปกครองเข้ายึด
และรื้ อถอนทรัพย์สินพื้นที่บุกรุ กในเขตป่ าสงวนแห่งชาติป่าเขาพุทธทอง ท้องที่ป่าเขาน้ าผุด หมู่ที่ 6 ตาบลเลม็ด
อาเภอไชยา หลังเจ้าหน้าที่เข้าทาการตรวจยึดจับกุมดาเนินคดี ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ
พ.ศ.2507 เนื้อที่ประมาณ 9 ไร่ โดยในช่วงการตรวจยึดไม่พบผูก้ ระทาผิดแต่อย่างใด
นายธนิต สังขนิตย์ ผูอ้ านวยการส่ วนป้ องกันรักษาป่ าและควบคุมไฟป่ า กล่าวว่า สาหรับพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติป่าพุทธทอง ท้องที่ป่าเขาน้ าผุดเป็ นพื้นที่ป่าผืนเดียวกับสวนโมกขพลารามหรื อวัดธารน้ าไหล ซึ่ งทางกรม
ป่ าไม้อนุญาตให้สวนโมกขพลารามเข้าใช้ประโยชน์ โดยพื้นที่ป่าที่วดั ดูแลยังคงเป็ นป่ าอุดมสมบูรณ์ แต่ดา้ นหลังอยู่
ในเขตป่ าพุทธทองมีการบุกรุ ก ทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้ จึงได้ใช้มาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ และมาตรา 25
พ.ร.บ.ป่ าสงวนแห่งชาติ เข้าดาเนินการตรวจยึดและรื้ อถอนดังกล่าว ซึ่ งพบว่าพื้นที่บุกรุ กมีการปลูกยางพาราอายุ
ประมาณ 2 ปี ในที่ค่อนข้างลาดชันและยังพบตอไม้ขนาดต่างๆ ที่ผา่ นการโค่นทาลายในลักษณะล้มป่ า พร้อมทั้งมี
การสร้างที่อยูอ่ าศัย 1 หลัง เจ้าหน้าที่จึงดาเนินการรื้ อถอนทั้งหมด พร้อมเตรี ยมปลูกป่ าทดแทนอย่างเร่ งด่วน
ผูอ้ านวยการส่ วนป้ องกันรักษาป่ าและควบคุมไฟป่ า กล่าวอีกว่า ในส่ วนพื้นที่จงั หวัดสุ ราษฎร์ ธานีได้เร่ ง
ดาเนินการท้วงคืนผืนป่ า ตามนโยบาย คสช. โดยเข้าตรวจยึดพื้นที่รวม 3 แปลง คือ อาเภอไชยาประมาณ 9 ไร่
อาเภอกาญจนดิษฐ์ 88 ไร่ และอาเภอพระแสง 30 ไร่ รวมเนื้อที่ท้ งั หมดประมาณ 130 ไร่ ทั้งนี้ เพื่อสร้างพื้นที่ป่าไม้
ให้เพิ่มขึ้น หากมีการบุกรุ กทาง ก็จะดาเนินการตามกฎหมายอย่างเฉี ยบขาด
ข่าว/ สุ รชัย ภาพ/ ทศพิชญ์
ข้อมูลข่าวและที่มา
ผูส้ ื่ อข่าว : ว่าที่ ร.ต.สุ รชัย ส้มเกลี้ยง
Rewriter : สุ ริยน ตันตราจิณ
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จ.มุกดาหาร ติดตามขับเคลือ่ นการดาเนินงานแก้ไขปัญหาสินค้ายางพารา
แหล่งที่มา : สานักงานประชาสัมพันธ์จงั หวัดมุกดาหาร
วันที่ข่าว : 25 พฤษภาคม 2558
วันนี้ (25 พ.ค. 58) คณะกรรมการแก้ไขปั ญหาสิ นค้ายางพาราอย่างเป็ นระบบครบวงจรระดับจังหวัด
จังหวัดมุกดาหารประชุมติดตามผลการดาเนิ นงานการแก้ไขปั ญหาสิ นค้ายางพารา และพิจารณาแนวทางการ
ดาเนินการบริ หารจัดการสิ นค้ายางพารารอบการผลิต ปี 2558/2559 ของจังหวัดมุกดาหาร ที่หอ้ งประชุม
สานักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็ นประธานการประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการแก้ไขปั ญหาสิ นค้ายางพาราอย่างเป็ นระบบครบวงจรระดับจังหวัด โดยจังหวัดมุกดาหารได้
ดาเนินการควบคุมปริ มาณการผลิตด้วยการลดพื้นที่ปลูกยางพารา เป้ าหมาย 130 ไร่ การลดต้นทุนการผลิต
โดยส่ งเสริ มให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรี ย ์ ผสมปุ๋ ยใช้เอง รวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกร นอกจากนี้
คณะกรรมการฯ ยังได้พิจารณาถึงแนวทางการดาเนินการแก้ไขปั ญหาในระยะยาวว่า ควรจะจัดตั้งโรงงาน
ยางแผ่นรมควันขึ้นในพื้นที่ และควรจะมีตลาดกลางยางพาราจังหวัดมุกดาหาร ส่ งเสริ มให้มีการแปรรู ปเพื่อ
เพิ่มมูลค่ายางพารา และควรส่ งเสริ มให้มีการนายางพาราไปใช้ในโครงการภาครัฐในพื้นที่ เช่น การผสมทา
ถนนลาดยาง ทั้งนี้ จังหวัดมุกดาหารมีพ้นื ที่ปลูกยางพาราทั้งหมด 233,176 ไร่ มีพ้นื ที่เปิ ดกรี ดยางทั้งหมด
156,134 ไร่ ผลผลิตรวม 35,130 ตัน ต่อปี แยกเป็ นยางก้อนถ้วย 33,374 ตัน ยางแผ่นดิบ 1,405 ตัน และเศษ
ยาง 351 ตัน

แสงทอง อนันตภักดิ์ ส.ปชส.มุกดาหาร / รายงาน
ข้อมูลข่าวและที่มา
ผูส้ ื่ อข่าว : นางสุ ภาวดี อัมไพพันธ์
Rewriter : วรัญญา นันตาแก้ว
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