21 - 25 พฤศจิกายน 2559
หัวข้อข่าว การส่งออกชาและตลาดชาอินโดนีเซีย
ข้อเท็จจริงข่าว มีการเรี ยกร้ องให้ รัฐบาลอินโดนีเซียสนับสนุนอุตสาหกรรมชาของประเทศ และ
ต้ องการให้ กระทรวงที่เกี่ยวข้ องร่วมมือกันอย่างจริ งจังเพื่อเพิ่มการส่งออกชาอินโดนีเซียสู่ตลาดโลก และลด
การนาเข้ าชาจากต่างประเทศ
อินโดนีเซียเป็นผู้ผลิตชาที่ใหญ่ที่สุดอันดับ 7 ของโลก ในปี 2558 อินโดนีเซียผลิตชาได้เกือบ 130,000
ตัน ตลาดชาที่สาคัญของอินโดนีเซีย ได้แก่ รัสเซีย มาเลเซีย ปากีสถาน ออสเตรเลีย และเยอรมนี การส่งออก
ชาของอินโดนีเซียปี 2558 ลดลง 62,700 ตัน มูลค่า 128 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2542
ส่งออก 92,000 ตัน มูลค่า 171 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีเพียงร้อยละ 6 ของปริมาณการส่งออกปี 2558 เป็น
ชาที่แปรรูปในประเทศ
พื้นที่ที่มีการปลูกชามากที่สุดคือเขตชวาตะวันตก ผลผลิตของพื้นที่นี้ส่วนใหญ่ ส่งออกไปยังออสเตรเลีย
จีน เยอรมนี มาเลเซีย เนเธอแลนด์ ปากีสถาน รัสเซีย ไต้หวัน อังกฤษ และอเมริกา สาหรับรัฐวิสาหกิจ ที่
ดาเนินการด้านปลูกชาที่ใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซีย (PTPN VIII) มีการส่งออกผลผลิตกว่าร้อยละ 90 เพื่อเป็น
วั ต ถุ ดิ บ ให้ กั บ Twining Dilmah Unilever และ Lipton และร้ อ ยละ 10 ผลิ ต ชาพรี เมี ย มในประเทศ
รัฐวิสาหกิจดังกล่าวตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนการผลิตชาพรีเมี่ยมในประเทศเป็นร้อยละ 40 ภายในปี 2568
อินโดนีเซียนาเข้าชาเพิ่มขึ้นจาก 500 ตันในปี 2542 เป็น 25,000 ตันในปี 2558 เนื่องจากการเพิ่มขึ้น
ของกลุ่ ม ชนชั้ น กลางท าให้ เกิ ด ความต้ อ งการบริ โ ภคชาพรี เมี่ ย ม และจุ ด จ าหน่ า ยชาพรี เมี ย มที่ เพิ่ ม ขึ้ น
ทั้งในรูปแบบร้านชา TWG จุดจาหน่ายชาในซุปเปอร์มาร์เก็ตระดับสูง และให้บริการชาในโรงแรม ซึ่งโดยส่วน
ใหญ่จะเป็นยี่ห้อ Twinings, Dilmah และใบชาจากจีน ซึ่งชาระดับพรีเมี่ยมนี้ไม่มีการผลิตในอินโดนีเซีย ผู้ผลิต
ชาในอิน โดนี เซีย มุ่งเพีย งส่ งออกชาในรูป ของวัตถุดิบ นอกจากนี้ ยังมีการนาเข้าชาในลั กษณะ Bulk จาก
อาเจนตินา เคนยา อินเดีย อิหร่าน และเวียดนาม
Rachmat Badruddin ประธาน Indonesia Tea Board (DTI) เห็นว่าข้อตกลงอาเซียนทาให้กาแพง
ภาษีชาลดลง และอัตราภาษีสาหรับประเทศที่มิใช่สมาชิกอาเซียนอยู่ในระดับที่ไม่สูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ
ทาให้การนาเข้าชาเพิ่มขึ้น ควรมีการกาหนดมาตรการเพื่อจากัดการนาเข้าในส่วนนี้ เช่น กาหนดให้ผู้นาเข้า
จะต้องได้รับเอกสารจาก DTI ก่อนการนาเข้า และไม่ควรให้มีการนาเข้าชาชนิดที่ผลิตได้ในอินโดนีเซีย
Dody Edward อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงการค้า กล่าวว่า ผลผลิตชาในประเทศยังคง
เผชิญหน้ากับปัญหาต่าง ๆ เช่น ข้อจากัดของพื้นที่ในการเพาะปลูก เครื่องจักรกลล้าสมัย และราคาชาหน้า
ฟาร์มตกต่า

Thai Trade Center, Jakarta
Royal Thai Embassy
Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung,
Kav.E.3.3 No.3, Kawasan Mega
Kuningan, Jakarta 12950 INDONESIA

Phone : +6221 2932 8217 - 8
Fax : +6221 2932 8219
e-Mail : enquiry@thaitrade.co.id

พื้นที่ปลูกชาลดลงจาก 150,000 เฮกตาร์ เหลือ 120,000 เฮกตาร์ เนื่องจากเกษตรกรหันไปปลูกพืช
ชนิดอื่นที่มีรายได้ดีกว่า นอกจากนี้ ผู้ส่งออกบางรายเห็นว่าเอกสารประกอบการส่งออกชา และผลิตภัณฑ์ที่มี
ชาเป็นส่วนประกอบในปัจจุบันมีความซับซ้อนขึ้น
บทวิเคราะห์/ข้อคิดเห็น /เสนอแนะของ สคต. อุตสาหกรรมชาอินโดนีเซียที่ผ่านมาปรับเปลี่ยนไป
ตามกลไกตลาด แนวความคิดการควบคุมสินค้าเพื่อส่งเสริมการบริโภคสินค้าภายในประเทศยังคงมีให้เห็นได้
ทั่ว ไปในทุกอุตสาหกรรมของอิน โดนีเซีย อย่างไรก็ดี ด้วยลั กษณะตลาดและความต้องการของผู้ บริโภคที่
เปลี่ยนแปลงไป สะท้อนให้เห็นถึงทิศทางการตลาดที่หากต้องการเข้าถึงตลาดที่มีกาลังซื้อ Brand Awareness
ยังคงเป็นหัวใจในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
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