
                                                       
 

มาเลเซียหารือไทยเรื่องการคัดค้านมติสหภาพยุโรป 

เมื่อวันที่  8 กุมภาพันธ์ 2560 ดาตุ๊กสรีหม่า              
ซิ ว  เคี ย ง  (Datuk Seri Mah Siew Keong)  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมการ
เพาะปลูกและโภคภัณฑ์ของมาเลเซียได้มีการ
ห ารื อ ร่ วมกั บ น ายสนธิ รั ตน์  สน ธิ จิ รวงศ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไทยใน
ประ เด็ นที่ เกี่ ย วข้ อ งกับป าล์ มน ้ ามั นและ
ยางพารา พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของทั ง
สองประเทศ 

 ทั งนี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมการเพาะปลูกฯ ต้องการให้ไทยในฐานะประเทศผู้ผลิต
น ้ามันปาล์มรายใหญ่แสดงท่าทีคัดค้านมติของรัฐสภายุโรปเพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงความเห็นพ้องต้องกันและ
ความสามัคคีของประเทศผู้ผลิตน ้ามันปาล์มในการต่อสู้กับอคติและการกดขี่ของสหภาพยุโรปต่อน ้ามันปาล์ม 
เพ่ือพิสูจน์ว่ามาเลเซียไม่ได้เป็นประเทศเดียวที่ปกป้องผลประโยชน์ของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน ้ามันรายย่อย
จ้านวน 3 ล้านคนในอาเซียน รวมทั งแสดงให้เห็นว่าความพยายามในการรณรงค์ต่อต้านมติของสหภาพยุโรปได้รับ
การสนับสนุนจากประเทศผู้ผลิตน ้ามันปาล์มรายอื่นอีกด้วย นอกจากนี แถลงการณ์ร่วมจากที่ประชุมรัฐมนตรี
ต่างประเทศอาเซียนเมื่อไม่นานมานี ยังเป็นการแสดงจุดยืนที่สอดคล้องกับความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่าง
ประเทศสมาชิก โดยแถลงการณ์ดังกล่าวเรียกร้องให้มีการสนับสนุนในการพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน ้ามัน
อย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประเทศผู้ผลิตน ้ามันปาล์มรายใหญ่ของอาเซียนจะพยายามทุกวิถีทางรวมทั งความ
พยายามผ่านกรอบของอาเซียนในการต่อต้านอุปสรรคทางการค้าที่เกิดจากมติของรัฐสภาของสหภาพยุโรป  

ในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ณ กรุงมะนิลา ในปี 2560 ที่ประชุมผู้น้าอาเซียนได้ออก
แถลงการณ์ร่วมสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน ้ามันอย่างยั่งยืน โดยนายนาจิ๊บ ราซัค นายกรัฐมนตรี
มาเลเซียและนาย Joko Widodo ประธานาธิบดีอินโดนีเซียได้น้าแถลงการณ์ดังกล่าวเข้าสู่ความสนใจของ       
นายโดนัลด์ ทัสก ์ประธานสภายุโรปแล้ว  

ส้าหรับประเด็นเรื่องอุตสาหกรรมยางพารา การหารือระหว่างไทยและมาเลเซียมุ่งเน้นไปที่ขั นตอน        
การรักษาเสถียรภาพราคายางพาราในตลาดโลก โดยในเรื่องนี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม               
การเพาะปลูกฯ ให้การรับรองว่ามาเลเซียจะเคารพเรื่องโควต้าการส่งออกยางพาราตามที่ตกลงกันไว้ใน 
Agreed Export Tonnage Scheme (AETS) ใน ช่ ว ง ก า ร ป ร ะ ชุ ม  International Rubber Tripartite 
Countries (ITRC) เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ซึ่งระหว่างการประชุม ทั งสามประเทศใน ITRC ตกลงที่จะ
จ้ากัดการส่งออกยางธรรมชาติ ไว้ที่ 350,000 ตันในช่วงสามเดือนแรกของปี 2561 ทั งนี ความพร้อมของ
ประเทศ ITRC ในการจ้ากัดโควต้ามีความส้าคัญในการรับรองว่ากลไกดังกล่าวจะส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อ
ราคายางธรรมชาติในตลาดโลก 

นอกเหนือจากการเป็นผู้ผลิตและส่งออกยางพารารายใหญ่ที่สุดในโลกแล้ว ประเทศไทยยังเป็นผู้ผลิต
น ้ามันปาล์มรายใหญ่เป็นอันดับ 3 โดยมีการผลิตประมาณ 2.5 ล้านตันในปี 2560 

ที่มา: New Straits Times, วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 
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ข้อคิดเห็น/เสนอแนะของ สคต.  มาเลเซียยังคงพยายามแสวงหาพันธมิตรในการต่อต้านมติของ
รัฐสภายุโรปที่มีต่อสินค้าน ้ามันปาล์มอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้มีการหารือกันในประเด็นดังกล่าวกับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไทย เพ่ือขอให้ไทยสนับสนุนท่าทีดังกล่าวของมาเลเซีย และร่วมลงนาม     
ในหนังสือคัดค้านมติของรัฐสภายุโรปร่วมกับมาเลเซีย อินโดนีเซีย และประเทศผู้ผลิตน ้ามันปาล์มรายใหญ่อ่ืนๆ 
ของโลก เนื่องจากมติดังกล่าวถือเป็นการใช้มาตรการกีดกันทางการค้าของสหภาพยุโรปต่อสินค้าน ้ามันปาล์ม  

การเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียครั งนี ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นอกจากการหารื อ
ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมการเพาะปลูกและโภคภัณฑ์แล้ว ยังมีโอกาสได้หารือกับผู้บริหารขององค์กร
ส้าคัญๆ ในห่วงโซ่การผลิตสินค้าน ้ามันปาล์มของมาเลเซีย ได้แก่ คณะกรรมการปาล์มน ้ามันแห่งมาเลเซีย 
(Malaysian Palm Oil Board : MPOB) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ก้ากับดูแลอุตสาหกรรมปาล์มน ้ามันทั งระบบ 
สมาคม เกษตรกรรายย่อยมาเล เซี ย  (National Association of Malaysian Smallholders : NASH)           
สมาคมผู้ประกอบการโรงงานปาล์มน ้ามัน (Federation of Palm Oil Millers Association of Malaysia : 
POMA) สมาคมผู้กลั่นน ้ามันปาล์มมาเลเซีย (The Palm Oil Refiners Association of Malaysia : PORAM) 
บริษัท Sime Darby Plantation และบริษัท Felda Global Venture (FGV)  กลุ่มธุรกิจเพาะปลูกปาล์ม
น ้ามันรายใหญ่ของมาเลเซีย  ท้าให้ได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ซึ่งสามารถน้ามาปรับใช้ในการออก
มาตรการและนโยบายต่างๆ เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน ้ามันของไทยได้ต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง                 
การจ้าแนกเกรดของปาล์มน ้ามัน (grading) ก่อนเข้าโรงสกัด ซึ่งจะช่วยสร้างความเป็นธรรมให้แก่เกษตรกร               
รายย่อยไม่ให้ถูกเอาเปรียบและยังส่งเสริมให้เกษตรกรใส่ใจต่อคุณภาพมาตรฐานของปาล์มน ้ามันโดยจะได้รับ
ผลตอบแทนตามคุณภาพผลผลิต  
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