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คนงานขนกองปาลม์น ้ ามนัผลสดใส่รถบรรทุก (kompas.com/Iwan Setiyawan) 

อินโดนีเซียก าลังสร้างความพยายามในการที่จะได้รับการยอมรับจากสหภาพยุโรปเพื่อรับรองผลิตภัณฑ์        

ปาลม์น ้ ามนั แมว้า่จะมีการรณรงคต่์อตา้นปาลม์น ้ ามนัอยา่งรุนแรงในยโุรปซ่ึงจะท าใหค้วามย ัง่ยนืลดลงไป 

ภาครัฐไดว้างแผนที่จะพฒันาโครงการปาลน์ ้ ามนัที่ถูกกฎหมาย ซ่ึงคลา้ยกบัระบบยนืยนัความถูกตอ้งตามกฎหมาย

ของไม้ (SVLK) ภายในประเทศ ที่เร่ิมใช้เม่ือปี 2013 และได้รับการยอมรับจากอียูว่าเป็นระบบความถูกตอ้ง      

ตามกฎหมายของไม้ระบบเดียวในโลก โครงการท าให้ถูกกฎหมายของปาล์น ้ ามันได้คาดหวงัที่จะปรับปรุง
ช่ือเสียงดา้นอุตสาหกรรมปาลม์น ้ ามนัของประเทศ Siti Nurbaya Bakar รัฐมนตรีกระทรวงส่ิงแวดลอ้มและป่าไม ้

กล่าว 
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"เพราะอุตสาหกรรมปาลม์น ้ ามนัยงัคงถูกคดัตา้นอยา่งต่อเน่ืองจากนานาชาติ เน่ืองจากถูกกล่าวหาว่าสร้างปัญหา 

เราตอ้งหาเคร่ืองมือที่จะท าใหน้านาชาติยอมรับได"้ หล่อนกล่าวเม่ือวนัพธุ 

ภาครัฐได้ออกมาตรฐานความย ัง่ยืนระดบัชาติส าหรับปาล์มน ้ ามนั เรียกว่า ปาล์มน ้ ามนัย ัง่ยืนแห่งอินโดนีเซีย 

(Indonesian Sustainable Palm Oil: ISPO) ซ่ึงจะไดรั้บการรับรองตามกฎหมาย 

อยา่งไรก็ตาม หา้ปีที่ผา่นมากบัการพยายาม แต่การที่จะเขา้สู่ตลาดอียรูะดบัสูงนั้นกลบัลม้เหลว "ISPO ยงัไม่ไดรั้บ
การยอมรับจากนานาชาติ นัน่คือส่ิงที่เราตอ้งแกไ้ข" Siti กล่าว และไดเ้สริมอีกวา่กระทรวงของหล่อน ซ่ึงอยูภ่ายใต้

กระทรวงความร่วมมือทางเศรษฐกิจนั้น ไดเ้ร่ิมพดูคุยเร่ืองน้ีกนับา้งแลว้ 

Musdhalifah Machmud รัฐมนตรีกระทรวงความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ด้านความร่วมมือด้านอาหารและ

เกษตรกรรม ไดก้ล่าวถึงขั้นแรกของการยอมรับปาลม์น ้ ามนัจากนานาชาติไดท้างที่ดี รวมไปถึงการร่วมมือกบัอียู

โดยคณะท างานด้านส่ิงแวดลอ้มและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (WGECC) ซ่ึงไดต้ั้งขึ้นโดยทั้งสองฝ่าย 
ระหวา่งการประชุม ณ เมืองบรัสเซลล ์เม่ือพฤศจิกายน 2016 

ตลอดการท างาน อินโดนีเซียมีวตัถุประสงค์ที่จะท าให้ SVLK ประสบความส าเร็จอีกคร้ัง ซ่ึงจะต้องได้รับ         

การยอมรับจากสมาชิกอียทูั้ง 28 ประเทศ เพื่อให้เป็นไปตามการบงัคบัใชก้ฎหมายป่าไม ้ธรรมาภิบาลและการคา้ 
(FLEGT) หรือขอ้บงัคบัที่การันตีวา่ไมป้ลูกขึ้น ผา่นกระบวนการและส่งออกอยา่งถูกกฎหมาย หล่อนกล่าว 

"คณะท างานอาจพิจารณาการขยายโครงการความถูกตอ้งตามกฎหมายที่คลา้ยกนัในสินคา้ชนิดอ่ืนๆ โดยเฉพาะ
ปาลม์น ้ ามนั" Musdhalifah กล่าว 
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หล่อนเสียใจที่ประเทศในแถบยุโรปใช้ประเด็นส่ิงแวดล้อมเป็นก าแพงงดภาษีส าหรับผลิตภณัฑ์ปาล์มน ้ ามนั     

เพือ่ป้องกนัผูผ้ลิตน ้ ามนัเรพซีด 

หล่อนกล่าวว่า ยงัคงมีค  าถามว่า ผูผ้ลิตเรพซีดในยโุรปไม่ตอ้งมีภาระในการรับรองความย ัง่ยนื แต่อียยูงัคงยกขอ้

กงัวลเก่ียวกบัผลิตภณัฑป์าลม์น ้ ามนัของอินโดนีเซียอยู ่

คณะท างานไดจ้ดัประชุมคร้ังแรก ณ เมืองจาการ์ตา เม่ือวนัพุธ ที่กระทรวงส่ิงแวดลอ้มและป่าไม ้โดยผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมได้ถกเถียงกันหลายประเด็นที่ทั้ งอียูและอินโดนีเซียให้ความสนใจร่วมกัน เช่น การเปล่ียนแปลง         

สภาพอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ และเศรษฐกิจหมุนเวยีน 

Karmenu Vella คณะกรรมาธิการอียูด้านส่ิงแวดล้อม การเดินเรือและประมง ได้ต้อนรับความร่วมมือกับ

อินโดนีเซียในการพฒันากรอบความถูกตอ้งตามกฎหมายของผลิตภณัฑ์ปาล์มน ้ ามนั นอกจากน้ียงัได้เพิ่มเติม     

อีกวา่ อินโดนีเซียและอียมีูหลายประเด็นที่จะท างานร่วมกนัดา้นเศรษฐกิจสีฟ้าและสีเขียว 

"เราใหค้วามสนใจเป็นอยา่งมากที่จะเห็นการเปล่ียนแปลง ไม่ใช่แค่ในอินโดนีเซีย แต่เป็นทุกๆ ที่ อินโดนีเซียเป็น

ตวัละครหลกัเร่ืองปาลม์น ้ ามนั คณะท างานอียจูดัการประชุม ก็จะน าเร่ืองน้ีเขา้พดูคุยดว้ยเช่นกนั" Vella กล่าว 

 

ที่มา http://www.thejakartapost.com/news/2017/02/23/ indonesia-ups-efforts-to-gain-eu-recognition-for-palm-

oil.html 
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