8 พฤษภาคม 2558 หน้า

‘อานวย’เผย’ ไทย-จีน’ จ่อเซ็น MOU ขาย’ข้าว – ยางพารา’ล็อตใหม่

6 พ.ค.58 นายอานวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในวันพรุ่งนี้ (7 พ.ค.) ตนจะ
เดินทางไปประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อลงนามในข้อตกลง หรือเอ็มโอยู ในเรื่องของสัมพันธภาพไทย - จีน 40 ปี โดย
ไทยจะซื้อรถไฟความเร็วสูงจากจีน ส่วนประเทศจีนนั้นเบื้องต้นยืนยันว่า จะซื้อสินค้าเกษตรจากไทย ได้แก่ ข้าว 2 ล้านตัน
และยางพาราอีก 2 แสนตัน ในราคาพิเศษ ซึ่งสูงกว่าราคาตลาด เพือ่ เป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างกันทัง้ สองประเทศ โดยยืนยัน
ว่าการทาสัญญาไทยจะไม่เสียเปรียบอย่างแน่นอน

เลาะรัว้ เกษตร : ต้องเตรียมพร้อมรับมือ
เลาะรั้วเกษตรสัปดาห์นี้ มาติดตามการทางานในช่วงสัปดาห์ที่ผา่ นมา ก่อนหยุดยาวหลายวันต่อกัน มาเริ่มจากกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ ที่นาโดยท่าน อธิบดี โอภาส กลั่นบุศย์ เดินหน้าแก้ปัญหาปากท้องตามแนวนโยบายขอรัฐบาล ให้กับ
ประชาชนในย่านมหาวิทยาลัยเกษตรฯ ด้วยการเปิดขายข้าวแกงราคาถูก เริ่มต้นที่จานละ 10 บาท ซึ่งใช้พื้นที่ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทยเป็นพื้นที่ขาย จะแซ่บ หรือไม่ ต้องไปชิมเอง แต่เท่าที่แอบไปชิมดู ต้องบอกว่าของเขาดีจริงๆ ที่
สาคัญ วันเปิดงาน “เชฟโอภาส”ลงทุนวาดลวดลายปรุงอาหารด้วยตัวเองหละขอรับ ใครไปใกล้ๆ แถวนั้นก็เข้าไปรับประทาน
อาหารกันได้ เพราะนอกจากจะมีอาหารให้รับประทานยังสามารถเข้าไปเลือกซื้อสินค้าราคาถูก ที่เป็นผลผลิตของสหกรณ์ กัน
ได้มากมาย ทั้งข้าว ทั้งไข่ และสินค้าจิปาถะ ที่ผลิตโดยพี่น้องชาวสหกรณ์ ที่นามาฝากขาย นอกจากจะได้อิ่มอร่อยยังได้ช่วย
เกษตรกรไปในตัวด้วยครับ
แวะมาดูการเดินหน้าแก้ปัญหาของกระทรวงเกษตรฯอีกเรื่องที่เป็นเรื่องดี โดยเฉพาะเรื่องสินค้าเกษตร จากหลาย
เรื่องที่ยัง ล่าช้าก็ยังมีเรื่องดีๆ โดยกระทรวงเกษตรฯได้ใช้พื้นที่คลองบริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทาเนียบรัฐบาลจัดงาน
เทศกาลผักและผลไม้ไทยคุณภาพ ซึ่งได้เริม่ ต้นขึ้นแล้วตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ยาวไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม
2558 โดยมีท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานในการเปิดงาน โดยการจัดงานครั้งนี้ถือเป็นการ
ส่งเสริมให้ประชาชน ได้บริโภคผักและผลไม้ ตลอดจนสินค้าเกษตรทีน่ ามาขายอย่างเป็นธรรม ขณะเดียวกัน ยังเป็นการ
สนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรและชาวสหกรณ์เจ้าของสวนผักและผลไม้ ได้มีช่องทางในการจาหน่ายผลผลิตของตนเองสูผ่ ู้บริโภค
โดยตรง อ้าวใครต้องการของดีราคาถูก ก็เชิญแวะเวียนกันไปจับจ่ายกันนะครับ เพราะของเขาดีจริงๆ อร่อยและถูกอย่างนี้ มีที่
ไหน หละครับ
และที่สาคัญ นอกจากจะได้ซื้อผักและผลไม้ราคาถูกแล้ว หากประชาชนท่านใดสนใจ จะเริม่ ต้นอยากเป็นเกษตรกร
ชาวสวน งานนี้ยังมีกิ่งพันธุ์ผลไม้ และพันธุ์ไม้จาหน่าย โดยมีเกษตรกรเจ้าของสวนนามาขายกันมากมาย งานนี้พี่ๆ เขาใจดี
อยากปลูกอะไร เขาแนะนาให้ได้ แถมยังมีการสาธิตการแปรรูปผักและผลไม้ให้ได้ชมกันอีกด้วย หากยังไม่พอใจ ยังเปิดโอกาส
ให้ผู้สนใจ อยากเรียนการแปรรูปอาหารจากผักและผลไม้ เขายังเปิดสอนให้ด้วย ไม่ต้องกลัวว่า จะไม่ได้อะไรกลับบ้านลองแวะ
ไปดูอาจปิ๊งไอเดีย ในการเดินหน้าสร้างรายได้ให้กับตนเองได้อีกทาง
เลาะมาดูอีกเรื่องที่ใกล้สู่ฤดูการทานาที่จะมาถึง อีกไม่กี่วันก็จะถึงการเริม่ ต้น หลังวันแรกนาขวัญในสัปดาห์หน้า โดย
ในส่วนกรมการข้าว ก็ได้จดั เตรียมพร้อมเรื่องเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดไี ว้ส่วนหนึ่ง ถึงแม้ไม่เต็มร้อย แต่ท่านรัฐมนตรี “ปีติพงศ์ พึ่ง
บุญ ณ อยุธยา”ก็มีแนวคิด จากนีไ้ ปจะให้กรมการข้าวเดินหน้าผลิตเมล็ดพันธุ์คณ
ุ ภาพ เพื่อผลิตข้าวส่งออกรายใหญ่ของโลกให้
ได้ ในปี 2562 กันดู แม้ไม่มีอะไรคืบหน้าแต่ก็ถือว่ายังดีที่ได้คิดจะทา เพราะที่ผา่ นมาต้องบอกว่ากรมนี้ เขาเงียบจริงๆ
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มาถึงเรื่องสุดท้าย ที่คนถามมามากว่า ของดีราคาถูกมีที่ไหนคาตอบก็ กระทรวงเกษตรฯนี้แหละครับ โดยเฉพาะ
ยางพารา ตอนนี้มีวี่แววว่าจะถูกแสนถูกลงไปอีก เพราะเข้ามาถึงฤดูการเปิดกรีดยางแล้ว ทางรัฐบาลชุดนี้ที่มี พี่ท่าน“อานวย
ปะติเส” ได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องยางทั้งระบบ ยังไม่เดินหน้าเท่าที่ควรจะเป็นเพราะวันนี้ เห็นแต่ท่านเดินหาแนวร่วมที่ใช้
เดินหน้าโครงการมูลภัณฑ์กันชนต่อ แต่พอพูดที่เวทีไหน เกษตรกรเขาก็สวนกลับทุกเวทีว่ามันไม่ดีหรอก“พี่นวย” โดยเฉพาะ
กลุ่มก้อนแกนนาเกษตรกรคนที่เคยหนุนเต็มที่วันนี้กต็ ีตัวออกห่างไปทุกทีเพราะเห็นความดีที่ท่านทา ไม่เชื่อลองถามคนข้างๆ
ท่านดูก็แล้วกัน ไม่อยากอธิบายกันมากว่า มันเป็นอย่างไร เพราะถึงวันนี้ ยางยังคงค้างในสต๊อกเช่นเดิม 4 แสนตัน ไม่รู้จะอั้นไว้
ขายชาติไหน ยังไงช่วยหาทางออกที เพราะหากไม่เตรียมการอะไรสักอย่างวันนี้ อีกไม่นานเกษตรกรคงทนไม่ไหว แน่ๆ ยังไง
ท่านนายกฯช่วยทีนะขอรับ สงสารชาวสวนยางเถอะ
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โวยไม้ยางพาราราคาตก แถมเกาหลีหลอกลงทุนรับซื้อถูก
ธุรกิจไม้ยางพาราโวยซัพพลายไม้ยางล้นราคาตก นักลงทุนสนใจสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลแต่ติดปัญหาประชาชนในพื้นที่
ต่อต้าน สายส่งไม่รองรับ และรอแก้ไขผังเมืองใหม่ จี้ ก.พลังงานช่วยแก้ไข ล่าสุดเจอนักลงทุนเกาหลีใต้หลอกเสนอราคารับซื้อ
ไม้วูดพาลเลตราคาสูง แต่พอลงทุนซื้อเครื่องจักรเป็น 1,000 ล้าน บ. กลับกดราคารับซื้อแบบขาดทุน
นายสุทิน พรชัยสุรีย์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย เปิดเผย "ประชาชาติธรุ กิจ" ว่า ปัจจุบันปริมาณ
ไม้ยางพาราทีล่ ้นระบบแต่ไม่สามารถพัฒนาโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ใช้เศษไม้เป็นเชื้อเพลิงได้ เนื่องจากติดปัญหา 3 ประเด็น คือ 1)
ประชาชนในพื้นที่ต่อต้านโรงไฟฟ้าทุกประเภท 2) ปัญหาสายส่งของระบบจาหน่ายไม่พอรองรับ แม้วา่ จะมีการทาหนังสือขอ
ผลิตไฟฟ้าไปยังการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) แต่ไม่มกี ารรับรองโครงการ
ในช่วงที่ผ่านมา 3) ผังเมืองใหม่ระบุว่าไม่สามารถสร้างโรงไฟฟ้าทุกประเภทโดยเฉพาะในพื้นที่มีศักยภาพ เช่น จังหวัด
นครศรีธรรมราช ทาให้ไม่สามารถพัฒนาโครงการได้ ขณะนี้อยู่ในระหว่างแก้ไขผังเมืองเพิ่มเติม คาดว่าจะใช้เวลานาน ซึ่ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งแก้ไขปัญหา
นอกจากนี้ ผู้ประกอบการไม้ยางยังเจอปัญหาจากนโยบายให้เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราไล่ตัดไม้ยางทิ้ง และจูงใจด้วย
การชดเชยเพิ่มจากกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง จากเดิมที่ราคา 16,000 บาท/ตัน ปรับเพิ่มเป็น 26,000 บาท/ตัน ส่งผล
ให้ปริมาณไม้ยางล้นตลาดและถูกกดราคารับซื้อหน้าโรงงานจากเดิมที่เคยรับซื้ออยู่ที่ 900 บาท/ตัน มาอยู่ที่ราคา 330 บาท/
ตัน ล่าสุดในกลุ่มไม้ยางพารายังเจอปัญหาการส่งออก "วูดพาลเลต" หรือการนาไม้มาอัดเม็ด สาหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อไปยัง
ประเทศเกาหลีใต้ เนื่องจากก่อนหน้านี้มีนักลงทุนมานาเสนอรับซื้อที่ 175 เหรียญสหรัฐ/ตัน ถือเป็นราคาที่ดี จึงตัดสินใจสั่งซื้อ
เครื่องจักรเพิม่ รวมมูลค่า 1,000 ล้านบาท แต่เมื่อผ่านไป 8 เดือน กลับกดราคารับซื้อเหลือเพียง 110-120 เหรียญสหรัฐ/ตัน
ซึ่งเป็นราคาขายแบบขาดทุน จึงไม่มีใครสนใจผลิตเพื่อส่งออก
"การผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลในพื้นที่มีศักยภาพสูงมาก แต่ก็มีปญ
ั หามากมายในช่วงที่ผ่านมา ไม่มีหน่วยงานใดเข้ามา
แก้ปัญหาให้ ควรทาความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่เป้าหมายว่า โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ในเมื่อภายในประเทศสามารถผลิตเศษไม้ได้มากก็ควรส่งเสริมให้มีการใช้ผลิตไฟฟ้ามากขึ้น"
นายสุทินกล่าวเพิ่มเติมว่าก่อนหน้านี้ภายในสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราพยายามจะส่งออกวูดพาลเลตไปยังประเทศอื่นๆ
ที่นอกเหนือจากเกาหลีใต้ แต่ต้องเจอมาตรการกีดกันทางการค้า เพราะในบางประเทศกาหนดว่า ผูส้ ่งออกไม้ยางจะต้องมี
ภาครัฐรับรองว่าภายในประเทศมีการปลูกไม้ยั่งยืนและมีการทดแทน แต่สาหรับประเทศไทยไม่มหี น่วยงานใดรับผิดชอบรับรอง
ให้ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้นาเสนอประเด็นปัญหานีไ้ ปที่สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง (สกย.) แต่ยังไม่มีการพิจารณา
และหากเกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศอาจจะต้องมีกระทรวงพาณิชย์มาดูแลในเรื่องดังกล่าวด้ว
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นอกจากนี้ต้องการให้คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน ออกระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนใน
ส่วนของโรงไฟฟ้าชีวมวล ทั้งที่กระทรวงพลังงานได้กาหนดสัดส่วนของพลังงานหมุนเวียนแต่ละประเภท รวมถึงอัตราค่าไฟฟ้า
รูปแบบ Feed in Tariff หรือ FiT เรียบร้อยแล้ว และเป็นอัตราที่จูงใจให้ลงทุนคือที่กาลังผลิตติดตั้งน้อยกว่า 1 เมกะวัตต์
ราคา 5.99 บาท/หน่วย กาลังผลิตมากกว่า 1 เมกะวัตต์ ราคา 5.41 บาท/หน่วย และกาลังผลิตมากกว่า 3 เมกะวัตต์ ราคา
4.69 บาท/หน่วย แต่จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงไม่เกิดการลงทุนเพื่อพัฒนาโรงไฟฟ้าชีวมวล

ติดตามข่าวสาร ผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊ค ประชาชาติธุรกิจออนไลน์
www.facebook.com/PrachachatOnline
ทวิตเตอร์ @prachachat

ส่งออกไทยไปจีนทรุดต่อเนื่อง
ไตรมาสแรกติดลบ 14%/สภาหอฯชี้สาเหตุทาวูบ

ส่งออกจีนทรุด ส่งผลส่งออกไทยไปจีนแย่ตาม ไตรมาสแรกติดลบกว่า 14% มันสาปะหลัง ยางพารา เคมีภัณฑ์ตัวเลขแดง
ทุกลุ่ม เอกชนชี้เหตุยางรถยนต์จีนถูกสหรัฐฯใช้มาตรการเอดี ส่งผลนาเข้ายางวัตถุดิบจากไทยไปผลิตส่งออกลดลง ขณะน้ามัน
โลกถูกลง นาเข้ามันสาปะหลังผลิตเอทานอลวูบตาม เอกชนชี้แนวโน้มส่งออกไทยลดลงต่อเนื่องจากลงทุนต่างชาติย้ายออก

สานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สคร.) ณ เมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีนเปิดเผยถึงการค้า
ระหว่างประเทศของจีนในเดือนมีนาคม 2558 ลดลง 13.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีมูลค่า 1.76 ล้านล้าน
หยวน (286.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่สามติดต่อกันของปีนี้ จากก่อนหน้านีใ้ นเดือนมกราคม และ
กุมภาพันธ์ลดลง 11.3 และ 10.8% ตามลาดับ ขณะที่ช่วงไตรมาสที่ 1/2558 การค้าระหว่างประเทศของจีนลดลง 6% โดยมี
มูลค่า 5.54 ล้านล้านหยวน โดยการส่งออกเพิ่มขึ้น 4.9% และการนาเข้าลดลง 17.3%
ทั้งนี้ในไตรมาสแรกของปี 2558 ยุโรปเป็นคูค่ ้าอันดับ 1 ของจีน โดยมูลค่าการค้าลดลง 2.1% สหรัฐอเมริกาเป็นคูค่ ้าอันดับ 2
มูลค่าการค้าเพิ่มขึ้น 3.2% ตามด้วยญี่ปุ่น มูลค่าการค้าลดลง 11% โดยโฆษกของกรมศุลกากรจีนให้เหตุผลของการค้าระหว่าง
ประเทศของจีนที่ลดลงว่า เป็นผลจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกทีย่ ับคงอ่อนแอ และความกดดันเศรษฐกิจในประเทศจีน
กาลังค่อย ๆฟื้นตัว ประกอบกับช่วงวันหยุดตรุษจีนของปีนี้ตรงกับเดือนกุมภาพันธ์ ทาให้บริษัทและโรงงานหลายแห่งต้องปิด
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ทาการเป็นสัปดาห์ ในขณะที่วันตรุษจีนของปีที่ผ่านมาตรงกับเดือนมกราคม ทาให้ต้องเปรียบเทียบกับฐานคานวณ
ตัวเลขที่สูงกว่า อย่างไรก็ตามในไตรมาสแรกของปีนี้จีนยังเกินดุลการค้าถึง 755.3 ล้านหยวน
จากการตรวจสอบข้อมูลของ "ฐานเศรษฐกิจ" พบช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ (ม.ค.-มี.ค.)จีนยังเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของ
ไทย โดยมีมลู ค่าการค้า (ส่งออก+นาเข้า)ระหว่างกัน 1.53 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตัว 0.61% เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน โดยไทยส่งออกมูลค่า 5.58 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลง 14.4% นาเข้ามูลค่า 9.72 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 11.8% ส่งผลให้ไทยขาดดุลการค้าจีน 4.14 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
สาหรับสินค้าส่งออก 5 อันดับแรกของไทยไปจีนประกอบด้วย เม็ดพลาสติก, ผลิตภัณฑ์มันสาปะหลัง, ยางพารา, เครื่อง
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ และเคมีภณ
ั ฑ์ โดยมูลค่าการส่งออกไปจีนของแต่ละสินค้า -2.01, -11.32, -43.42,
+3.19 และ -29.72% ตามลาดับ
นายบัณฑูร วงศ์สีลโชติ ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนทางธุรกิจ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กรณี
ผลิตภัณฑ์ยางพาราของไทยส่งออกไปจีนลดลงอย่างมากตั้งแต่ปี 2557 ต่อเนื่องถึงไตรมาสแรกของปีนี้นั้น มีปัจจัยสาคัญจาก
ก่อนหน้านี้สหรัฐฯได้ใช้มาตรการต่อต้านการทุ่มตลาด(เอดี)สินค้ายางรถยนต์จากจีน มีผลให้จีนนาเข้ายางพาราจากไทยลดลง
ส่วนกรณีผลิตภัณฑ์มันสาหลังที่จนี เป็นผู้นาเข้ารายใหญ่จากไทยเพือ่ ไปผลิตเอทานอล แต่เวลานีไ้ ด้รบั ผลกระทบจากราคา
น้ามันในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลง และถูกกว่าเอทานอล ทาให้ชาวจีนหันไปใช้น้ามันเพิ่มขึ้น
"ในทางกลับกันในไตรมาสแรกของปีนี้ไทยมีการนาเข้าสินค้าจากจีนเพิ่มขึ้น ที่เห็นชัดเจนคือเครื่องใช้ไฟฟ้าภายใน
บ้านที่มูลค่าเพิม่ ขึ้นถึง 26% เพราะเราไม่มสี ินค้าที่แข่งกับเขาได้ เนือ่ งจากในปี 2554 ที่เกิดน้าท่วมใหญ่ มีบริษัทต่างชาติเกือบ
1 หมื่นบริษัทที่ย้ายออกจากไทย ในจานวนนี้เป็นญี่ปุ่นกว่า 7 พันบริษัท เช่นโตชิบา ปิดโรงงานที่ไทยไปเปิดที่ฟิลิปปินส์ และ
ปัจจุบันการส่งออกของไทยส่วนใหญ่มาจากการลงทุนของต่างชาติ ในลักษณะเป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนในหลายประเทศ เมื่อ
เขาปิดโรงงานที่ไทย การส่งออกของเราก็จะกระทบเช่นในปัจจุบัน"

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 35 ฉบับที่ 3,050 วันที่ 7 - 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
#ThanOnline #ThanTalk #Thansettakij #ฐานเศรษฐกิจ

สกู๊ปพิเศษ สกก.เมืองนราธิวาส จากัด ก้าวสาเร็จ...การทาธุรกิจรวบรวมยางแผ่น

ความเสียสละ ของคณะกรรมการดาเนินการ และฝ่ายจัดการสหกรณ์ ถือเป็นฟันเฟืองสาคัญตัวหนึ่ง ในการ
ขับเคลื่อนพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง และสิ่งสาคัญ คือ การเป็นที่พึ่งของมวลสมาชิก สามารถกินดีอยู่ดี มีอาชีพที่มั่นคง
เช่นเดียวกับ สหกรณ์การเกษตรเมืองนราธิวาส จากัด ที่มุ่งมั่นแก้ปญ
ั หาปากท้องของสมาชิก โดยการดาเนินธุรกิจ
รวบรวมยางแผ่นดิบ ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่ายในการบริหารงาน จากเริ่มต้นเพียง 2 ปีกว่า แต่สามารถก้าวเดินไปข้างหน้า
อย่างมั่นคง
สหกรณ์การเกษตรเมืองนราธิวาส จากัด จัดตั้งขึ้นเมื่อ 23 กรกฎาคม 2516 ดาเนินธุรกิจสินเชื่อ และธุรกิจจาน่าย
สินค้าเกษตร เพื่อบริการสมาชิกที่มีอยู่ในปัจจุบันถึง 1,489 คน โดยสมาชิกสหกรณ์ส่วนใหญ่ มีอาชีพหลัก คือ การปลูก
ยางพารา แต่ได้รับผลกระทบจากการจาหน่ายน้ายางให้แก่พ่อค้าคนกลางในท้องถิ่น ถูกเอารัดเอาเปรียบ ได้รบั ราคาทีไ่ ม่เป็น
ธรรม ถูกโกงตาชั่ง และต้องเสียค่าพาหนะในการบรรทุกยางไปจาหน่าย จากปัญหาความเดือดร้อนของสมาชิก ทาให้
คณะกรรมการดาเนินการ และฝ่ายจัดการสหกรณ์ฯ จึงปรึกษาหารือ พร้อมมีนโยบายในการช่วยเหลือสมาชิก โดยการเปิด
“ธุรกิจรวบรวมยางแผ่นดิบ”
สหกรณ์ฯ ได้ดาเนินธุรกิจในรูปแบบเครือข่าย คือ สหกรณ์ฯ เป็นผู้ออกทุนให้กับเครือข่ายสมาชิกสหกรณ์ ซึ่งมี
ประสบการณ์รับซื้อน้ายาง เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมยางแผ่นดิบสมาชิกรายอื่นๆ และนาส่งสหกรณ์ฯ เพื่อลงบัญชี โดยทาง
สหกรณ์ฯ จะจ่ายค่าตอบแทนในการร่วมดาเนินธุรกิจ ซึ่งสหกรณ์ฯ จะมีรถกระบะ และรถบรรทุก 6 ล้อ คอยบริการอานวย
ความสะดวกในการขนส่งยางแผ่นดิบ ตกวันละ 10 ตัน หากเป็นช่วงที่เดือนสิงหาคม-ตุลาคม เป็นช่วงที่
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น้ายางออกมาก ก็จะรวบรวมยางแผ่นดิบได้ปริมาณมากกว่า 10 ตัน/วัน ปัจจุบันสหกรณ์ฯ ส่งจาหน่ายยางแผ่นดิบให้กับบริษัท
บริดจสโตน เนเชอรัล รับเบอร์ (ประเทศไทย) สาขาหาดใหญ่ เป็นหลัก
ธุรกิจรวบรวมยางแผ่นดิบ ของสหกรณ์ฯ เมื่อหักค่าใช้จ่ายต้นทุน สามารถสร้างกาไรปีละ 500,000 กว่าบาท เพราะ
สหกรณ์ฯ ได้เข้าไปพยุงราคา และแทรกแซงราคาที่พ่อค้าคนกลางรับซื้อราคาถูก ในราคาที่ยุติธรรม ใช้ตาชั่งที่ได้
มาตรฐาน และให้บริการรับซื้อถึงบ้านสมาชิก
นางสาวสุชนิ ี เด่นสันติกลุ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเมืองนราธิวาส จากัด กล่าวว่า การดาเนินธุรกิจรวบรวม
ยางแผ่นดิบของสหกรณ์ฯ เป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป จากกระบะ 1 คัน เร่ขายพ่อค้าในท้องถิ่น หรือบริษัทในท้องถิ่น จน
เติบโตสามารถซื้อรถบรรทุก 6 ล้อเพิ่ม เพื่อสามารถขนส่งยางแผ่นดิบส่งจาหน่ายบริษัทใหญ่ๆ ซึ่งการก้าวเดินของธุรกิจ
รวบรวมยางแผ่นดิบสู่ความสาเร็จ ส่วนสาคัญคือ สมาชิกสหกรณ์ให้ความร่วมมือ และไว้วางใจในการร่วมดาเนินธุรกิจกับ
สหกรณ์ฯ ประกอบกับคณะกรรมการดาเนินการ และฝ่ายจัดการสหกรณ์ฯ ยึดหลักการบริหารงาน เน้นความซื่อสัตย์ มี
ความจริงใจ เสียสละ เพื่อนาพาสหกรณ์สู่ความเจริญ ส่งเสริมให้สมาชิกมีความอยู่ดีกินดี

สกย. ไฟเขียว ยัน สนับสนุนรับรองไม้ยางพารา ทางกรมส่งเสริมการค้า ระหว่าง ไทยและญี่ปุ่น
เจรจามาตรการส่งออก – นาเข้า วูด้ พาเลท เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าชีวมวล

กรุงเทพฯ--7 พ.ค.--สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง
เมื่อเร็วๆ นี้ สกย. ร่วมหารือกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และ องค์การส่งเสริมการค้า
ต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทรฯ กรุงเทพฯ) เพื่อเปิดตลาดการแปรรูปเศษไม้ยางอย่างถูกต้องในทุกกระบวนการ หวังสร้าง
มูลค่าเพิม่ ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางที่โค่นยางทิ้ง รวมทั้ง สร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการไทยในการส่งออกวัตถุดิบ
เพื่อผลิตพลังงานชีวมวลให้กับตลาดต่างประเทศ
นายเชาว์ ทรงอาวุธ รองผู้อานวยการ สกย. ในฐานะโฆษก สกย. เผยว่า สกย. ได้มีโอกาสร่วมหารือกับกรมส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศจากกระทรวงพาณิชย์ และ องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทรฯ กรุงเทพฯ) เพื่อ
หารือในการรับรองเรื่องของการนาเศษไม้ยางพารา ขี้เลื่อยจากไม้ยางพาราเข้าสู่กระบวนการอัดก้อน ทาเป็นถ่าน เพื่อนาส่ง
ขายไปประเทศญีป่ ุ่นในการนาไปสูก่ ารสร้างพลังงานชีวมวล ซึ่งจากการหารือ รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความสาคัญกับเรื่องพลังงาน
ทางเลือกที่นอกเหนือจากพลังงานนิวเคลียร์ ซึ่งขณะนี้ทางญี่ปุ่นเองมีการนาเข้าไม้อัดจากประเทศแคนาดาเป็นหลัก และใน
ประเทศไทยเอง มีภาคเอกชนหลายแห่งที่กาลังดาเนินธุรกิจโรงงานชีวมวล แต่ทั้งนี้ การส่งวัตถุที่เป็นถ่านอย่างไม้ยางพาราไป
ขายที่ประเทศญี่ปุ่น ยังคงติดประเด็นปัญหาเรื่องการรับรองไม้ยางที่นาไปทาเป็นผงถ่าน เป็นไม้ยางที่ถูกต้อง ไม่ได้เกิดจากการ
ตัดไม้ทาลายป่า เพราะฉะนั้นทาง สกย. ในฐานะองค์กรที่ให้การดูแลและส่งเสริมให้การสงเคราะห์การปลูกยางพารากับภาค
เกษตรกรโดยตรง มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้การสนับสนุนการรับรองแหล่งที่มาของไม้ยางพารา ซึ่งเป็นไม้ที่มาจากการ
ปลูก ไม่ได้มาจากไม้ป่าธรรมชาติ

-2“ผมคิดว่า เป็นแนวทางหนึ่งหรือทางเลือกหนึ่งของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง รวมถึงผู้ประกอบการ
ภายในประเทศที่คิดจะทาเรื่องของธุรกิจไม้ยางพาราไม่ว่าจะเป็นกิ่ง เศษไม้เล็กๆ รากไม้ยาง เอามาบดเพื่อที่จะไปทาเป็นถ่าน
อัดก้อนส่งไปขาย ทาให้เกษตรกรมีโอกาสเพิม่ รายได้ในการขายเศษไม้ยางที่ขายไม่ได้ราคา ซึ่งส่วนมากจะทาลายด้วยการเผา
ทิ้ง ทาให้เกิดมลภาวะทางอากาศ และภาคเอกชน ได้มโี อกาสทาธุรกิจขายพลังงานชีวมวลให้กับต่างประเทศ นับว่า เป็นการ
สร้างประโยชน์ให้กับทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี”
นางอุมาพร ฟูตระกูล ผู้แทนกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์กล่าวว่า โครงการนี้ เป็นหนึ่งใน
อีกหลายๆ โครงการจากความร่วมมือการเจรจาทางธุรกิจร่วมกันระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
และ องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทรฯ กรุงเทพฯ) การส่งเสริมสินค้า “วู้ดพาเลท” ไปยังประเทศญี่ปุ่น
เป็นโครงการที่มีความเป็นมาจากกรณีเหตุการณ์โรงงานผลิตไฟฟ้านิวเคลียร์ของญี่ปุ่นระเบิด ทาให้โรงงานก็มีจานวนลดลง
ส่งผลต่อการผลิตกาลังไฟฟ้าภายในประเทศ ทางรัฐบาลญี่ปุ่นจึงหันมาส่งเสริมโรงงานผลิตไฟฟ้าแบบชีวมวลมากขึ้น ปัจจุบัน
ประเทศญี่ปุ่นได้มีการนาเข้าไม้จากประเทศแคนาดาโดยส่วนใหญ่ และผลิตใช้เองในประเทศ แต่จะเป็นรูปแบบของ “วู้ดชิพ ”
ซึ่งเป็นเศษไม้จริงๆ ที่ได้จากการปลูกเพื่อตัดมาทาเป็นพลังงานโดยเฉพาะ ประกอบกับแนวโน้มของโลกที่ต้องการจะลด
มลภาวะ จึงทาให้มีการส่งเสริมการตั้งโรงงานไฟฟ้าและผลิตโดยชีวมวล ทั้งนี้ ชีวมวล จะมีวัตถุดิบที่นามาเผาเป็นเชื้อเพลิงก็มี
หลายแบบ ซึ่งทางประเทศไทยมองเห็นว่าขณะนี้ ยางพารามีปัญหาเรื่องราคาตกต่า ดังนั้น รัฐบาลได้เล็งเห็นความสาคัญใน
การจะสร้างมูลค่าเพิม่ จากผลผลิตนี้ได้อย่างไร ทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จึงมองเห็นว่าผูป้ ระกอบการไทยมีความ
สนใจที่จะผลิตวูด้ พาเลทจากเศษไม้ยางพารา ที่ผ่านมา ไม้ยางพาราที่มีการโค่นแล้วในส่วนที่เหลือก็ตอ้ งมีการเผา ทาให้เกิด
มลภาวะในอากาศ หากเอาเศษไม้ยางพารามาใช้ประโยชน์ โดยการนามาอัดแท่งเป็นขี้เลื่อย จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับยางพารา
และสร้างรายได้ทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการต่อไป
นางอุมาพร กล่าวเพิ่มเติมว่า กระบวนการนาเข้าวู้ดพาเลทไปประเทศญี่ปุ่น จะต้องมีกฎระเบียบ โดยเฉพาะเรื่อง
ใบรับรองแหล่งที่มาของไม้ เพราะกฎหมายของทางญี่ปุ่น ได้มีการระบุว่า ไม้ที่นามาทานั้น ทามาจากเศษไม้ยางพาราและไม่ได้
นามาจากการตัดไม้ทาลายป่า แต่เป็นป่าที่ต้องมีการปลูกทดแทนอยูแ่ ล้ว เนื่องจากหมดสภาพ ซึ่งหน่วยงานที่จะให้การรับรอง
ในส่วนนี้ได้ จะต้องให้ทาง สกย. พิจารณา เพื่อส่งเสริมและอุดหนุนเกษตรกรชาวสวนยาง และคิดว่า สกย. จะเป็นไฟสว่างให้
ไปเจอทางออกของเศรษฐกิจให้ได้ขณะนี้ ข้อกังวลเดียวคือ ใบรับรอง สาหรับช่องทางการตลาด กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศได้ดาเนินการไว้แล้ว ทั้งนี้ ในปี 2015 ประเทศญี่ปุ่น มีความต้องการวู้ดพาเลทประมาณ 270,000 ตัน และในปี 2019
มีความต้องการสูงถึง 1.3 ล้านตัน ซึ่งที่ผ่านมา ผู้ประกอบการของไทยมีความตื่นตัวและกาลังเร่งสร้างโรงงานประมาณ 50 แห่ง
ในภาคใต้ เพราะภาคใต้เป็นภาคทีป่ ลูกยางพาราเป็นหลัก โดยมีการส่งขายภายในประเทศ แต่หากการเจรจาครั้งนี้ทางญี่ปุ่น
ยอมรับการรับรองการนาเข้าดังกล่าวได้ จะช่วยเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการมากขึ้น

-3นายโยชิอะกิ โยเนะยะมะ ผู้อานวยการฝ่ายความร่วมมือทางการค้า เจโทร กรุงเทพฯ ให้สัมภาษณ์วา่ เจ
โทร มีหน้าที่ในการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเป็นหลัก แต่อย่างไรก็ตาม เจโทร ยังให้ความสาคัญในการสร้างและพัฒนา
ผู้ประกอบการพร้อมกันด้วย การเจรจาธุรกิจในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับผู้ประกอบของต่างประเทศ (ญี่ปุ่น) และผู้ที่
จะส่งออกของชาวไทย ซึ่งมีความต้องการซื้อ และขายวัตถุดิบที่จะนาไปสู่การผลิตพลังงานไฟฟ้า ที่เรียกว่า พลังงานชีวมวล จึง
เป็นบทบาทของเราที่มีหน้าที่ตดิ ต่อประสานงาน เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในการทาธุรกิจระหว่างผูน้ าเข้า และส่งออกของ
ประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม ในการเจรจาหารือครั้งนี้ ซึ่งมีประเด็นการรับรองผลิตผลทางการเกษตรเป็นไม้ยางพาราสามารถ
กระจ่างได้อย่างชัดเจน ทางเจโทรจะเร่งกลับไปดาเนินการให้กระบวนการต่างๆ นั้น สามารถดาเนินการไปได้อย่างรวดเร็วขึ้น
เพราะเรามีข้อมูลอยู่แล้วว่าบริษัทเทรดดิ้ง ที่ต้องการใช้วู้ดพาเลทมีกแี่ ห่ง ที่ใดบ้าง จึงเป็นโอกาสดีที่จะทาให้โครงการนี้เกิดขึ้น
จริงในเวลาอันรวดเร็วได้ เพราะทางญี่ปุ่นจะรูส้ ึกจะดีใจมาก หากสามารถสร้างผลประโยชน์ให้กับเกษตรกรชาวไทย และทาให้
การนาเข้าเป็นประโยชน์ของผู้ประกอบการทั้งสองฝ่ายด้วย

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี เผย สถานการณ์ยางพารา ปี 2558
แหล่งที่มา : สวท.อุบลราชธานี
วันที่ข่าว : 6 พฤษภาคม 2558

นายสุทัศน์ กาหลง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า แนวโน้มราคายางพาราช่วงการเปิดกรีด เดือน
พฤษภาคม 2558 มีแนวโน้ม อยู่ในช่วง 60-70 บาท/กิโลกรัม เนื่องจากมาตรการการแก้ไขปัญหาราคายางตกต่าของภาครัฐที่มี
ต่อเนื่อง และการเพิ่มผลผลิตยางไม่มากเหมือนในอดีต นอกจากมีความร่วมมือของภาคเอกชนและผู้ผลิตยางรายใหญ่ 3
ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ที่มีมาตรการจากัดการส่งออกยางไปตลาดโลก และเศรษฐกิจโลกที่คาด
ว่าจะขยายตัวดีขึ้น ทาให้ความต้องการใช้ยางโลกเพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ ประมาณการความต้องการใช้ยางใน ปี 2558 มีจานวน 12.4 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 3.7
ขณะเดียวกันผลผลิตมีเพียง 12.1 ล้านตัน จึงมีความต้องการใช้มากกว่าผลผลิต 293.000 ตัน อย่างไรก็ตาม ราคาน้ามันยังเป็น
ปัจจัยเสี่ยงจากราคาน้ามันที่ลดลง ซึ่งจะทาให้มีความต้องการใช้ยางสังเคราะห์ทดแทนมากขึ้น
ข้อมูลข่าวและทีม่ า
ผู้สื่อข่าว : กรกช ภูมี
Rewriter : ฐิติวรดา ปุยอรุณ
สานักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th

สกย. ไฟเขียวรับรองไม้ยางผลิตวู้ดพาเลทส่งไปญี่ปุ่นเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าชีวมวล
นายเชาว์ ทรงอาวุธ รองผู้อานวยการ สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง (สกย.) ในฐานะโฆษก สกย.
เปิดเผยว่า สกย. ได้มีโอกาสร่วมหารือกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจากกระทรวงพาณิชย์ และ องค์การส่งเสริม
การค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทรฯ กรุงเทพฯ) เพื่อหารือในการรับรองเรื่องของการนาเศษไม้ยางพารา ขี้เลื่อยจากไม้
ยางพาราเข้าสู่กระบวนการอัดก้อน ทาเป็นถ่าน เพื่อนาส่งขายไปประเทศญี่ปุ่นในการนาไปสู่การสร้างพลังงานชีวมวล ซึ่งจาก
การหารือ รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความสาคัญกับเรื่องพลังงานทางเลือกที่นอกเหนือจากพลังงานนิวเคลียร์ ซึ่งขณะนี้ทางญี่ปุ่นเองมีการ
นาเข้าไม้อดั จากประเทศแคนาดาเป็นหลัก และในประเทศไทยเอง มีภาคเอกชนหลายแห่งที่กาลังดาเนินธุรกิจโรงงานชีวมวล
แต่ทั้งนี้ การส่งวัตถุที่เป็นถ่านอย่างไม้ยางพาราไปขายที่ประเทศญีป่ นุ่ ยังคงติดประเด็นปัญหาเรื่องการรับรองไม้ยางที่นาไปทา
เป็นผงถ่าน เป็นไม้ยางที่ถูกต้อง ไม่ได้เกิดจากการตัดไม้ทาลายป่า เพราะฉะนั้นทาง สกย. ในฐานะองค์กรที่ให้การดูแลและ
ส่งเสริมให้การสงเคราะห์การปลูกยางพารากับภาคเกษตรกรโดยตรง มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้การสนับสนุนการรับรอง
แหล่งที่มาของไม้ยางพารา ซึ่งเป็นไม้ที่มาจากการปลูก ไม่ได้มาจากไม้ป่าธรรมชาติ
“เป็นแนวทางหนึ่งหรือทางเลือกหนึ่งของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง รวมถึงผู้ประกอบการภายในประเทศที่คิดจะ
ทาเรื่องของธุรกิจไม้ยางพาราไม่ว่าจะเป็นกิ่ง เศษไม้เล็กๆ รากไม้ยาง เอามาบดเพื่อที่จะไปทาเป็นถ่านอัดก้อนส่งไปขาย ทาให้
เกษตรกรมีโอกาสเพิ่มรายได้ในการขายเศษไม้ยางที่ขายไม่ได้ราคา ซึ่งส่วนมากจะทาลายด้วยการเผาทิ้ง ทาให้เกิดมลภาวะทาง
อากาศ และภาคเอกชน ได้มโี อกาสทาธุรกิจขายพลังงานชีวมวลให้กับต่างประเทศ นับว่า เป็นการสร้างประโยชน์ให้กับทุกภาค
ส่วนเป็นอย่างดี"
นางอุมาพร ฟูตระกูล ผู้แทนกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า โครงการนี้ เป็นหนึ่งใน
อีกหลายๆ โครงการจากความร่วมมือการเจรจาทางธุรกิจร่วมกันระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
และ องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทรฯ กรุงเทพฯ) การส่งเสริมสินค้า “วู้ดพาเลท" ไปยังประเทศญีป่ ุ่น
เป็นโครงการที่มีความเป็นมาจากกรณีเหตุการณ์โรงงานผลิตไฟฟ้านิวเคลียร์ของญี่ปุ่นระเบิด ทาให้โรงงานก็มีจานวนลดลง
ส่งผลต่อการผลิตกาลังไฟฟ้าภายในประเทศ ทางรัฐบาลญี่ปุ่นจึงหันมาส่งเสริมโรงงานผลิตไฟฟ้าแบบชีวมวลมากขึ้น ปัจจุบัน
ประเทศญี่ปุ่นได้มีการนาเข้าไม้จากประเทศแคนาดาโดยส่วนใหญ่ และผลิตใช้เองในประเทศ แต่จะเป็นรูปแบบของ “วู้ดชิพ "
ซึ่งเป็นเศษไม้จริงๆ ที่ได้จากการปลูกเพื่อตัดมาทาเป็นพลังงานโดยเฉพาะ ประกอบกับแนวโน้มของโลกที่ต้องการจะลด
มลภาวะ จึงทาให้มีการส่งเสริมการตั้งโรงงานไฟฟ้าและผลิตโดยชีวมวล ทั้งนี้ ชีวมวล จะมีวัตถุดิบที่นามาเผาเป็นเชื้อเพลิงก็มี
หลายแบบ ซึ่งทางประเทศไทยมองเห็นว่าขณะนี้ ยางพารามีปัญหาเรื่องราคาตกต่า ดังนั้น รัฐบาลได้เล็งเห็นความสาคัญในการ
จะสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลผลิตนี้ได้อย่างไร ทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จึงมองเห็นว่าผู้ประกอบการไทยมีความ
สนใจที่จะผลิตวูด้ พาเลทจากเศษไม้ยางพารา ที่ผ่านมา ไม้ยางพาราที่มีการโค่นแล้วในส่วนที่เหลือก็ต้องมีการเผา ทาให้เกิด
มลภาวะในอากาศ หากเอาเศษไม้ยางพารามาใช้ประโยชน์ โดยการนามาอัดแท่งเป็นขี้เลื่อย จะสร้าง
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มูลค่าเพิม่ ให้กับยางพารา และสร้างรายได้ทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการต่อไป
สาหรับกระบวนการนาเข้าวู้ดพาเลทไปประเทศญี่ปุ่น จะต้องมีกฎระเบียบ โดยเฉพาะเรื่องใบรับรองแหล่งที่มาของไม้ เพราะ
กฎหมายของทางญี่ปุ่น ได้มีการระบุว่า ไม้ที่นามาทานั้น ทามาจากเศษไม้ยางพาราและไม่ได้นามาจากการตัดไม้ทาลายป่า แต่
เป็นป่าที่ต้องมีการปลูกทดแทนอยูแ่ ล้ว เนื่องจากหมดสภาพ ซึ่งหน่วยงานที่จะให้การรับรองในส่วนนี้ได้ จะต้องให้ทาง สกย.
พิจารณา เพื่อส่งเสริมและอุดหนุนเกษตรกรชาวสวนยาง และคิดว่า สกย. จะเป็นไฟสว่างให้ไปเจอทางออกของเศรษฐกิจให้ได้
ขณะนี้ ข้อกังวลเดียวคือ ใบรับรอง สาหรับช่องทางการตลาด กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ดาเนินการไว้แล้ว ทั้งนี้ ใน
ปี 2015 ประเทศญี่ปุ่น มีความต้องการวู้ดพาเลทประมาณ 270,000 ตัน และในปี 2019 มีความต้องการสูงถึง 1.3 ล้านตัน ซึ่ง
ที่ผ่านมา ผู้ประกอบการของไทยมีความตื่นตัวและกาลังเร่งสร้างโรงงานประมาณ 50 แห่งในภาคใต้ เพราะภาคใต้เป็นภาคที่
ปลูกยางพาราเป็นหลัก โดยมีการส่งขายภายในประเทศ แต่หากการเจรจาครั้งนี้ทางญี่ปุ่นยอมรับการรับรองการนาเข้าดังกล่าว
ได้ จะช่วยเพิม่ ช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการมากขึ้น
นายโยชิอะกิ โยเนะยะมะ ผู้อานวยการฝ่ายความร่วมมือทางการค้า เจโทร กรุงเทพฯ กล่าวว่า เจโทร มีหน้าที่ในการ
ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเป็นหลัก แต่อย่างไรก็ตาม เจโทร ยังให้ความสาคัญในการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการพร้อม
กันด้วย การเจรจาธุรกิจในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับผูป้ ระกอบของต่างประเทศ (ญี่ปุ่น) และผู้ที่จะส่งออกของชาว
ไทย ซึ่งมีความต้องการซื้อ และขายวัตถุดิบที่จะนาไปสู่การผลิตพลังงานไฟฟ้า ที่เรียกว่า พลังงานชีวมวล จึงเป็นบทบาทของ
เราที่มีหน้าทีต่ ิดต่อประสานงาน เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในการทาธุรกิจระหว่างผู้นาเข้า และส่งออกของประเทศ แต่
อย่างไรก็ตาม ในการเจรจาหารือครั้งนี้ ซึ่งมีประเด็นการรับรองผลิตผลทางการเกษตรเป็นไม้ยางพาราสามารถกระจ่างได้อย่าง
ชัดเจน ทางเจโทรจะเร่งกลับไปดาเนินการให้กระบวนการต่างๆ นั้น สามารถดาเนินการไปได้อย่างรวดเร็วขึ้น เพราะเรามี
ข้อมูลอยู่แล้วว่าบริษัทเทรดดิ้ง ที่ตอ้ งการใช้วู้ดพาเลทมีกี่แห่ง ที่ใดบ้าง จึงเป็นโอกาสดีที่จะทาให้โครงการนี้เกิดขึ้นจริงในเวลา
อันรวดเร็วได้ เพราะทางญี่ปุ่นจะรูส้ ึกจะดีใจมาก หากสามารถสร้างผลประโยชน์ให้กับเกษตรกรชาวไทย และทาให้การนาเข้า
เป็นประโยชน์ของผู้ประกอบการทัง้ สองฝ่ายด้วย
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