มาเลเซียพัฒนานิคมอุตสาหกรรมยางพารา Kedah Rubber City
เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศแบบครงวงจร

ที่มา : หนังสือพิมพ์ News Strait Times และ mreport

นายกรัฐมนตรี Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob แถลงเปิดตัว Kedah Rubber City (KRC)
นิคมอุตสาหกรรมยางพาราแบบครบวงจรแห่งแรกของประเทศมาเลเซีย มีพื้นที่ขนาด 1,244 เอเคอร์ ใน
บริเวณเขต Padang Terap รัฐเคดาห์
นายกรั ฐ มนตรี ก ล่ า วในพิ ธีเ ปิ ด ว่ า KRC เป็ นหนึ่ งในโครงการตามยุ ท ธศาสตร์ ระดั บชาติที่ จ ะช่ ว ย
ยกระดับ เศรษฐกิจ และการลงทุ น ในอุ ตสาหกรรมยางพาราแบบครบวงจรตั้ง แต่ ระดับ ต้น น้้ า ถึ งปลายน้้ า
ยกระดับการแปรรูปยางพาราสู่อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มสูง และมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต แปรรูป และ
จ้าหน่ายยางพาราโลก มีเป้าหมายที่จะเร่งสร้างงานแก่เกษตรกรท้องถิ่นจ้านวน 15,000 ต้าแหน่ง และดึงดูด
การลงทุ น กว่ า 10,000 ล้ า นริ ง กิ ต ภายในปี 2568 รวมถึ ง การส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ ท้ อ งถิ่ น รู ป แบบอื่ น ๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเป็นแหล่งรับซื้อยางพาราจากเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ ซึ่งมีปริมาณความ
ต้องการที่ชัดเจนและคาดการณ์ได้อย่างแม่นย้า
ปัจจุบัน KRC สามารถดึงดูดการลงทุน แล้วมูลค่ากว่า 4,000 ล้านริงกิต สร้างโอกาสในการจ้างงาน
ให้กับแรงงานท้องถิ่นถึง 7,000 ต้าแหน่ง โดยบริษัทที่เป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มการลงทุนขนาดใหญ่ใน KRC ได้แก่
Hong Seng Consolidated Bhd ที่จับมือร่วมกันลงทุนคิดเป็นมูลค่ากว่า 3,000 ล้านริงกิต การที่ Mitsui &
Co เข้ามาลงทุน คาดว่าจะสามารถท้าให้ห่วงโซ่อุปทานวัตถุดิบ Nitrile Butadiene Latex (NBL) ที่ใช้ส้าหรับ
ท้าถุงมือไนไตรมีความแข็งแกร่งขึ้น ลดการพึ่งพาการน้าเข้าโพลีเมอร์ NBL จากคู่ค้าประเทศเพื่อนบ้าน และ
สร้างงานให้แก่คนท้องถิ่นอีก 1,600 ต้าแหน่ง
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KRC เป็ น หนึ่ ง ในโครงการระดั บ Mega Project ของมาเลเซี ย พั ฒ นาโดยหน่ ว ยงาน Northern
Corridor Implementation Authority (NCIA) มุ่งเน้นในการยกระดับศักยภาพใน 7 คลัสเตอร์เป้าหมายของ
อุตสาหกรรมยางพารา ได้แก่ (1) Advanced Latex Products (2) Tyre and Tyre Related Products (3)
Automotive Rubber Products (4) Engineering Rubber Products (5) Advanced Rubber Materials
(6) Biotechnology และ (7) Services & Support
KRC แบ่ ง การพั ฒ นาออกเป็ น 2 ระยะ โดยในระยะแรกเป็ น การพั ฒ นาพื้น ที่ 200 เฮกตาร์ ใช้
งบประมาณในการพัฒนาพื้นที่ไปแล้วกว่า 417.5 ล้านริงกิต (ด้าเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ) และระยะที่
2 คาดว่า จะเริ่มด้าเนินการได้ในปี 2566 มีเป้าหมายหลักในการเชื่อมโยง “Rubber Corridor” ผ่านกลไก
สามเหลี่ ย มเศรษฐกิ จ อิ น โดนี เ ซี ย -มาเลเซี ย -ไทย (IMT-GT : Indonesia-Malaysia-Thailand Growth
Triangle) เพื่อบูรณาการในการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราในระดับภูมิภาค ตลอดจนเชื่อมโยงผู้ผลิตยางราย
ใหญ่ จัดสรรหาวัตถุดิบเพื่อผลิตสินค้ายางพาราประเภทต่างๆ ระหว่างกันในระยะยาว
ความเห็นของ สคต.
รัฐเคดาห์เป็นแหล่งเพาะปลูกยางพาราที่ส้าคัญของประเทศมาเลเซีย อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมและ
ธุรกิจยางพาราในพื้นที่ส่วนใหญ่ ยังคงเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจขั้นพื้นฐาน มีมูลค่าเพิ่มไม่สูงมากนัก ดังนั้น
โครงการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรท้องถิ่น ในการท้าการเกษตรสมัยใหม่ สร้างความมั่นคง เพิ่มรายได้
และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ยางพารา
นอกจากนี้ ประเทศไทยจะได้อานิสงส์จากการพัฒนาโครงการ KRC เนื่องจากบริเวณที่ตั้งของโครงการ
อยู่ห่ างจากชายแดนไทย – มาเลเซีย (ด่านสะเดา จังหวัดสงขลา – บูกกิตกายูฮิตัม รัฐ เคดาห์ ) เพียง 40
กิโลเมตร อีกทั้งไทยเป็น แหล่งเพาะปลูกและส่งออกยางพาราหลักไปยังมาเลเซีย มีการเชื่อมโยง Supply
Chain ของอุตสาหกรรมยางพาราระหว่างกัน อย่างแน่นแฟ้น ดังนั้น KRC จะกลายเป็นหนึ่งในแหล่ งรับซื้อ
ยางพาราที่ส้าคัญของไทยในอนาคต ทั้งนี้ ผู้ประกอบการไทยและหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องเร่งยกระดับ
อุตสาหกรรมในประเทศให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับมาเลเซีย ยกระดับระบบ Supply chain ให้มีมูลค่าและ
ประสิทธิภาพสูง พัฒนากรอบความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม ให้สอดคล้องกับการเป็นมหาอ้านาจของอุตสาหกรรม
ยางพาราของโลก
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