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รัฐบาลอินโดนีเซียจะน าเข้าข้าวจากไทยและเวียดนามภายในกุมภาพันธ์ 2561 

 Enggartiasto Lukita รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าอินโดนีเซีย แถลงข่าวที่กระทรวงการค้า            
ว่ารัฐบาลอินโดนีเซียจะน าเข้าข้าวจากไทยและเวียดนามจ านวน 500,000 ตัน เนื่องจากราคาข้าวในประเทศที่
พุ่งสูงขึ้น และปริมาณข้าวที่ไม่เพียงพอ รัฐบาลจึงเกรงว่าอินโดนีเซียจะเสี่ยงต่อการขาดแคลนข้าว โดยการ
น าเข้าข้าวในครั้งนี้จะน าเข้าเฉพาะข้าวคุณภาพ และต้องน าเข้าภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เพ่ือไม่ให้กระทบ
กับเกษตรกรและฤดูกาลเกี่ยวข้าวภายในประเทศ  

ช่วงที่ผ่านมา ราคาข้าวคุณภาพกลางใน
อินโดนีเซียพุ่งสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อ
ป ร ะช าช น ผู้ มี ร า ย ได้ ร ะ ดั บ ต่ า ถึ ง
ระดับกลาง โดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อย
กว่าเดือนละ 300,000 รูเปียห์ ซึ่งข้าว
เป็นปัจจัยส าคัญมีผลโดยตรงกับการ         
กินอยู่ ของประชาชน  อาจจะส่ งผล
กระทบต่ออัตราเงินเฟ้อของประเทศ 
กระทรวงการค้าของอินโดนี เซีย จึ ง
ตั ด สิ น ใจน า เข้ า ข้ า ว จ าก ไท ย แล ะ

เวียดนามจ านวน 500,000 ตัน โดยจ าหน่ายในราคาข้าวเทียบเท่าข้าวคุณภาพกลาง ปัจจุบันเพดานราคาข้าว
คุณภาพกลางที่จ าหน่ายในชวา สุมาตราตอนใต้ และลัมปุง กิโลกรัมละ 9,450 รูเปียห์  

 Hizkia Respatiadi หัวหน้าแผนกวิจัย ศูนย์การศึกษานโยบายของอินโดนีเซีย (CIPS) ระบุว่ารัฐบาล 
ควรน าเข้าข้าวจากต่างประเทศ เนื่องจากข้อมูลจริงแตกต่างจากข้อมูลจากกระทรวงเกษตรอินโดนีเซีย ข้อมูล
จากกระทรวงการค้า ราคาข้าวคุณภาพกลาง ณ เดือนกรกฎาคม 2560 กิโลกรัมละ 10,574 รูเปียห์ และ
เพ่ิมขึ้นเป็นกิโลกรัมละ 10,794 รูเปียห์ในเดือนพฤศจิกายน เมื่อเดือนมกราคม 2561 ราคาสูงขึ้นเป็นกิโลกรัม
ละ 11,041 รูเปียห์ ซึ่งรัฐบาลควรค านึงถึงความจริงข้อนี้ โดยไม่ต้องรอจนกว่าราคาพุ่งสูงขึ้น ก่อนหน้านี้รัฐบาล
ได้ด าเนินการเพ่ือแก้ไขราคาข้าวแต่ไม่ประสบความส าเร็จ เช่น การปรับลดราคาข้าวคุณภาพกลาง และการ
ก าหนดเพดานราคาขายปลีกข้าวในตลาด ซึ่งในความเป็นจริง พ่อค้าข้าวซื้อข้าวในราคาสูงกว่ากิโลกรัมละ 
9,450 รูเปียห์ และต้องเสียค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง นโยบายการก าหนดราคาเพดานขาย
ปลีกข้าวจึงส่งผลกระทบท าให้โรงงานข้าวหลายแห่งต้องปิดตัวลง เนื่องจากราคาต้นทุนข้าวสูงกว่าราคาเพดาน
ขายปลีกข้าว ทาง CIPS สนับสนุนให้รัฐบาลน าเข้าข้าวเพ่ือรักษาเสถียรภาพด้านราคาและปริมาณข้าวใน
ประเทศ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลสามารถน าเขา้ข้าวจากไทยและเวียดนามที่ราคาข้าวต่ ากว่าอินโดนีเซีย 

 ก่อนหน้านี้กระทรวงการค้าได้มอบหมายให้บริษัทรัฐวิสาหกิจ PT Perusahaan Perdagangan 
Indonesia (Persero) หรือ PPI เป็นผู้น าเข้าข้าว  แต่ได้ยกเลิกและมอบหมายให้ Bulog เป็นผู้น าเข้าข้าวแทน 
โดย Darmin Nasution รัฐมนตรีว่าการกระทรวงประสานงานด้านเศรษฐกิจ กล่าวว่า ได้มอบหมายให้ Bulog 
ท าการน าเข้าโดยเร็วที่สุด ซึ่งข้าวจ านวน 500,000 ตันจะทยอยส่งมาถึงช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ หากราคา
ข้าวไม่ลดลง จะด าเนินการต่อไปจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ทั้งนี้ ต้องรีบด าเนินการเพ่ือไมใ่ห้กระทบต่อฤดูกาล 
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เกี่ยวข้าวของเกษตรกร  คุณภาพของข้าวที่น าเข้าแตกต่างจากข้าวที่ผลิตในประเทศ หรือ IR64 โดยเป็นข้าว
คุณภาพ มีปริมาณข้าวหักต่ ากว่าร้อยละ 5 ซึ่งเป็นไปตามกฎระเบียบกระทรวงการค้า ฉบับที่ 1 ปี 2561  

 ราคาข้ าวตลาด  Pasar Induk Cipinang ข้ าวคุณ ภ าพกลางกิ โลกรัมละ  12 ,000  รู เปี ยห์ 
สูงกว่าราคาขายปลีกก ิโลกรัมละ 9,450 รูเปียห์ ขณะที่ข้าวเกรดพรีเมี่ยมกิโลกรัมละ 13,000 รูเปียห์ เพ่ิมขึ้น
จากราคาขายปลีกกิโลกรัมละ 12,800 รูเปียห์  

 ราคาข้าวในอินโดนีเซียพุ่งสูงขึ้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2560 เนื่องจากปริมาณข้าวในประเทศมี                   
ไม่เพียงพอ โดยก่อนหน้านี้รัฐบาลได้น านโยบายต่างๆ มาใช้เพ่ือลดการน าเข้าข้าวจากต่างประเทศ เช่น การ
ก าหนดราคาเพดานขายปลีกข้าว ส่งผลกระทบต่อพ่อค้าและโรงสีข้าวเพราะต้นทุนสูงกว่าราคาเพดานขายปลีก
ข้าว ทั้งนี้รั ฐบาลได้ตัดสินใจน าเข้าข้าวจากไทยและเวียดนามเพ่ือรักษาเสถียรภาพข้าวและปริมาณข้าวใน
อินโดนีเซีย แสดงให้เห็นว่าผลผลิตข้าวในอินโดนีเซียยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคในประเทศ 
แม้ว่ารัฐบาลจะให้การสนับสนุนเกษตรกรเพ่ือเพ่ิมผลผลิตข้าวในประเทศ ทั้งด้านเทคโนโลยี ปุ๋ย และเมล็ดพันธุ์
แก่เกษตรกรในประเทศ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลส่งผลกระทบต่อผลผลิตข้าวในประเทศ 
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