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การต่อสู้เพื่อการน้าเข้าน ้าตาลของอินโดนีเซีย 

 Darmin Nasution รัฐมนตรีว่าการกระทรวงประสานงานด้านเศรษฐกิจ ล่าสุดได้ตัดสินใจ
เลื่อนนโยบายการประมูลโควต้าการน้าเข้าน ้าตาลทรายดิบของกระทรวงการค้า ตามที่มีการสงสัยกันว่ามีการ
แสวงหาผลประโยชน์จากมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี (Non-Tariff Measures: NTM) โดยเจ้าหน้าที่ 
นักการเมือง และนักธุรกิจ ก่อนหน้านี  ผู้พิพากษาศาลรัฐธรรมนูญและหัวหน้าพรรคการเมืองได้ถูกตัดสินจ้าคุก
จากการทุจริตคอรัปชั่นเกี่ยวกับการน้าเข้าเนื อวัว ทั งนี  อดีตหัวหน้าหน่วยงานโลจิสติกส์ของประเทศถูกจ้าคุก
ในคดีอาญาที่เก่ียวกับการน้าเข้าข้าว และมีกรณีอ่ืนๆ อีกมากมายที่เก่ียวข้องกับการหาประโยชน์จากการกีดกัน
ทางการค้าทีม่ิใช่ภาษีจากการน้าเข้าสินค้าอาหารซ่ึงยากต่อการพิสูจน์ 

 ในขณะเดียวกัน มีข่าวลือบ่อยครั งเรื่องโควต้าการน้าเข้าน ้าตาลดิบเพ่ือการแปรรูปในอุตสาหกรรม
อาหารและเครื่องดื่มในประเทศ มักมีจ้านวนมากกว่าความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้ โดยส่วนเกินมักจ้าหน่าย
ในตลาดภายในประเทศด้วยก้าไรที่สูงมาก เนื่องจากราคาน ้าตาลทรายในประเทศอินโดนีเซียสูงกว่าประเทศ
เพ่ือนบ้าน ได้แก่ ไทย และมาเลเซีย ถึงสองเท่าตัว ซึ่งกว่าร้อยละ 95 ของการน้าเข้าน ้าตาลดิบในอินโดนีเซียมา
จากสองประเทศนี  และการน้าเข้าน ้าตาลทรายดิบเสียภาษีน้าเข้าเพียงร้อยละ 5  

 ในการนี  รัฐบาลอินโดนีเซียวางมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ทางภาษีส้าหรับสินค้าอาหาร อาทิ 
ข้าว น ้าตาล ถั่วเหลือง ข้าวโพด หอมแดง พริก กระเทียม หอมใหญ่ และเนื อวัว เพ่ือปกป้องเกษตรกรใน
ประเทศท่ีขาดประสิทธิภาพทางการผลิตและไม่สามารถแข่งขันกับประเทศเพ่ือนบ้านได้  

 ส้าหรับน ้าตาลดิบนั น รัฐบาลอนุญาตให้น้าเข้าน ้าตาลดิบที่ใช้ส้าหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
เท่านั น ส่วนน ้าตาลที่ใช้ส้าหรับการบริโภคในครัวเรือนนั นจะใช้น ้าตาลทรายขาวภายในประเทศทีม่ีปริมาณการ
ผลิตปีละ 2 – 2.2 ล้านตัน และจ้าหน่ายตามราคาอ้างอิงที่รัฐบาลก้าหนด ซึ่งสูงกว่าราคาน ้าตาลน้าเข้าถึง            
สองเท่า อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริงแล้วสามารถหาน ้าตาลทรายขาวที่ผ่านการแปรรูปจากน ้าตาลดิบที่
น้าเข้าจากร้านค้าปลีกได้อย่างง่ายดาย 

 ปริมาณการน้าเข้าน ้าตาลดิบต่อปีขึ นอยู่กับการก้าหนดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม แต่ปัญหาคือ
กระทรวงฯ ขาดความโปร่งใสในการก้าหนดโควต้าน้าเข้า และกระทรวงเกษตรที่ดูแลผลผลิตน ้าตาลในประเทศ
ก็ขาดข้อมูลที่ถูกต้อง 

 Enggartiasto Lukito รัฐมนตรีกระทรวงการค้า พยายามแสดงความโปร่งใสโดยการเปิดประมูล
โควต้าน้าเข้าน ้าตาลทรายดิบประจ้าปี ประมาณ 3.2 – 3.5 ล้านตัน แต่เนื่องจากการเปิดประมูลจัดการโดย
บริษัทเอกชนที่ถูกกล่าวหาว่ามีความเชื่อมโยงกับกลุ่มธุรกิจที่มีชื่อเสียงเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์  ท้าให้
ผู้ประกอบการเกรงว่าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในขั นตอนการน้าเข้าน ้าตาล 
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 ดังนั น จึงมีความจ้าเป็นที่จะต้องตรวจสอบนโยบายการเปิดประมูลโควต้าน้าเข้าของกระทรวงการค้า
ให้มีความโปร่งใส  ซึ่งรัฐบาลจะอ้านวยความสะดวกในการตรวจสอบกระบวนการออกใบอนุญาตการน้าเข้า 
และการก้าหนดโควต้าการน้าเข้าที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตร กระทรวงการค้า กระทรวงอุตสาหกรรม 
รวมถึงผู้แทนอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งเป็นผู้ใช้น ้าตาลดิบน้าเข้ารายส้าคัญ  

ด้านการซื อขายน ้ าตาลทรายในประเทศจาก Bulog หรือหน่ วยงานโลจิ สติกส์ของรัฐนั้ น 
มีบริษัทเอกชนและรัฐวิสาหกิจกว่า 25 ราย ตกลงซื้อน้้าตาลทราย 412,000 ตัน จากคลังสินค้าของ Bulog 
และจ้าหน่ายให้กับประชาชนตามราคาเพดานที่รัฐบาลก้าหนด 

 Pieko Njoto Setiadi ประธานสมาคมผู้ประกอบการน ้าตาลของอินโดนีเซีย (APGI) กล่าวว่า ทาง
สมาชิกที่ได้รับแต่งตั งโดยสมาคมได้ยอมรับราคาน ้าตาลทรายที่กิโลกรัมละ 11,000 รูเปียห์ (81 เซนต์ดอลลาร์
ส ห รั ฐ ) แ ล ะ จ้ า ห น่ า ย ให้ กั บ ป ร ะช าช น ใน ราค ากิ โล ก รั ม ล ะ  1 2 ,5 0 0  รู เปี ย ห์   ทั งนี  Bulog 
มีน้้าตาลอยู่ในคลังสินค้าทั่วประเทศจ้านวน 412,000 ตัน โดยมีน้้าตาลที่ยังคงเปียกและรอการแปรรูปจากโรง
กลั่นน ้าตาลที่ได้รับการแต่งตั งจากรัฐบาลอีกเป็นจ้านวน 80,000 ตัน  

 Enggartisto Lukita รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้า กล่าวหลังการลงนามในบันทึกความเข้าใจ 
(MoU) ระหว่างผู้จ้าหน่ายน ้าตาลรายใหญ่ 27 ราย และ Bulog ว่าจะจ้าหน่ายน ้าตาลตามราคาที่ก้าหนดและ
จะปฏิบัติเช่นนั นต่อไป ซึ่งเมื่อเดือนเมษายนกระทรวงการค้าได้ก้าหนดราคาเพดานน ้าตาลกิโลกรัมละ 12,500    
รูเปียห์ ท้าให้ราคาน ้าตาลลดลงเหลือประมาณกิโลกรัมละ 12,900 รูเปียห์ จากก่อนหน้านี อยู่ที่กิโลกรัมละ 
14,100 รูเปียห์ในเดือนมกราคม 

 ทั งนี  Bulog ได้รับมอบหมายจากส้านักงานกระทรวงประสานงานด้านเศรษฐกิจเมื่อเดือนสิงหาคมให้
ซื อน ้าตาลจากเกษตรกรและโรงงานในราคาอ้างอิงกิโลกรัมละ 9,700 รูเปียห์ เพ่ือช่วยรักษาเสถียรภาพราคา
น ้าตาลในประเทศ 

 อินโดนีเซียมีมาตรการกีดกันการค้าที่ไม่ใช่ทางภาษีส าหรับสินค้าอาหาร เนื่องจากนโยบายของ
ประธานาธิบดีที่ต้องการลดการพ่ึงพาการน าเข้า เพ่ือเป้าหมายการพ่ึงพาตนเอง โดยทั้งนี้ผลผลิตน้ าตาลใน
ประเทศยังคงมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มในประเทศ ท าให้อินโดนีเซีย
ยังคงน าเข้าน้ าตาลดิบเพ่ือใช้ส าหรับอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่เนื่องจากมักมีการทุจริตในกลุ่มของนักการเมือง 
นักธุรกิจ และเจ้าหน้าที่ต่างๆ ในกระบวนการออกใบอนุญาตการน าเข้า และโควต้าการน าเข้าน้ าตาล รวมถึง
ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและไม่ตามเวลาจริง ท าให้เป็นเรื่องยากในการประเมินผลผลิตน้ าตาลในประเทศ เพ่ือก าหนด
โควต้าการน าเข้าน้ าตาลดิบ  

 ส่วนการจ าหน่ายน้ าตาลทรายในประเทศนั้น รัฐบาลได้มอบหมายให้ Bulog เข้ามาก ากับดูแล 
รวมทั้งก าหนดราคาอ้างอิงส าหรับการซื้อจากเกษตรกร และราคาเพดานส าหรับจ าหน่ายให้แก่ประชาชน เพ่ือ
รักษาเสถียรภาพราคาน้ าตาล ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกน้ าตาล และปราบปรามการครอบง าตลาดที่ท าให้เกิด
ราคาผันผวน 
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