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Darmin Nasution รัฐมนตรีว่าการกระทรวงประสานงานด้านเศรษฐกิจระบุว่า ณ เดือนสิงหาคม       
ที่ผ่านมา รัฐบาลได้น าเข้าข้าวเพียง 1.4 ล้านตันจากแผนการน าเข้าข้าวทั้งสิ้น 2 ล้านตันในปีนี้ โดยรัฐบาลได้
ยกเลิกการน าเข้าข้าว 600,000 ตัน เนื่องจากประเทศผู้ส่งออกไม่สามารถจัดส่งได้ตามก าหนดการจากการประชุม
หารือเมื่อเดือนเมษายน 2561 ทั้งนี้ Darmin แจ้งข้อมูลดังกล่าว หลังจาก Budi Waseso ประธานรัฐวิสาหกิจ 
ด้านโลจิสติกส์ หน่วยงานจัดซื้อของอินโดนีเซีย (Bulog) และ Enggartiasto Lukita รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การค้า มีประเด็นข้อโต้แย้งด้านการน าเข้าข้าว โดยด้าน Budi กล่าว่า อินโดนีเซียไม่จ าเป็นต้องน าเข้าข้าว     
จนถึงเดือนมิถุนายนปี 2562  

รัฐมนตรี Darmin ร้องขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไม่วิพากษ์วิจารณ์การตัดสินใจการน าเข้าข้าว  
ในการประชุมประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจที่ผ่านมา เนื่องจากที่ประชุมฯ ได้ท าการพิจารณา
อย่างรอบคอบแล้ว หากไม่น าเข้าข้าว ก็จะมีปัญหา (ปริมาณ/ราคา) ข้าวอย่างแน่นนอน อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ 
Budi อธิบายว่า ปัจจุบันคลังสินค้าของ Bulog มีข้าว 2.4 ล้านตัน ในขณะที่จะมีการน าข้าวเข้าอีก 4 แสนตัน     
ในเดือนตุลาคม ดังนั้น Bulog จะต้องบริหารจัดการข้าวภายในสิ้นปีนี้ถึงจ านวน 3 ล้านตัน เนื่องจากจะซื้อข้าว   
หักจากเกษตรกรวันละ 4,000 ตันด้วย 

จากประมาณการของกระทรวงเกษตรในปีนี้ อินโดนีเซียผลิตข้าว 13.7 ล้านตัน ผลผลิตข้าเดือนมกราคม 
2.5 ล้านตัน เดือนกุมภาพันธ์ 4.7 ตัน และเดือนมีนาคม 6.6 ตัน อย่างไรก็ เมื่อเดือนมีนาคม Bulog มีข้าว        
ในคลังสินค้าเพียง 590,000 – 649,000 ตัน 

การตัดสินใจน าเข้าข้าวในปีนี้ 2 ล้านตัน เนื่องจากพ้ืนที่เพาะปลูกลดลง ภัยแล้ง และศัตรูพืชที่ส่งผล
กระทบต่อผลผิตข้าวในประเทศ และราคาข้าวสูงขึ้น ซึ่งพ้ืนที่เพาะปลูกลดลงเนื่องจากการก่อสร้างถนน         
นิคมอุตสาหกรรม และที่อยู่อาศัยเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยระหว่างเดือนมกราคม – สิงหาคม 2561 Bulog         
ได้น าเข้าข้าว 1.4 ล้านตัน และก่อนสิ้นปีจะน าเข้าข้าวอีก 600,000 ตัน อย่างไรก็ตาม Budi กล่าวว่า รัฐบาล
จ าเป็นต้องลดการน าเข้า เนื่องจากคลังสินค้าทั้งหมดเต็มแล้ว โดยในปีนี้ Bulog มีโควต้าการน าเข้าข้าวเพียง     
1.8 ล้านตัน โดยการน าเข้าท่ีเหลืออีก 400,000 ตัน เพ่ือความปลอดภัยและมีก าหนดที่จะมาถึงอินโดนีเซียในเดือน
ตุลาคม ทั้งนี้ Bulog สามารถเพ่ิมปริมาณส ารองข้าวได้ 3 ล้านตันภายในสิ้นปีนี้ จากปัจจุบันที่มีข้าวในคลังจ านวน 
2.4 ล้านตัน ข้าวที่จะน าเข้าในเดือนตุลาคม และข้าวที่ซื้อจากเกษตรกรในประเทศ 

อินโดนีเซียบริโภคข้าวปีละ 32 ล้านตัน องค์การอาหารและการเกษตร (Food and Agriculture 
Organization (FAO) แนะน าให้ประเทศส ารองข้าวร้อยละ 2.5 – 3.5 ของความต้องการข้าวประจ าปี          
หรือ 800,000 – 1.1 ล้านตัน เพ่ือความมั่นคงทางอาหาร 

ข้อมูลจากส านักงานสถิติกลาง (BPS) คลังของ Bulog เดือนมีนาคมลดลงร้อยละ 38 ต่ ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน ช่วงไตรมาสแรกของปีราคาข้าวในประเทศเฉลี่ยที่กิโลกรัมละ 12,200 รูเปียห์ (82 เซนต์สหรัฐ)       
หรือเพ่ิมข้ึนกว่าร้อยละ 12 ในรอบ 4 ปี   

Darmin รัฐมนตรีว่าการกระทรวงประสานงานด้านเศรษฐกิจกล่าวว่า แม้ว่าจะมีการเก็บเกี่ยวข้าว      
ในเดือนมีนาคมและเมษายน คลังข้าวของ Bulog มีเพียง 640,000 ตัน และราคายังคงสูงกว่ากิโลกรัมละ 11,900 
รู เปี ยห์  รั ฐบาลจึ งตั ดสิ น ใจ เ พ่ิม โควต้ าการน า เข้ าข้ าว ในปีนี้  2  ล้ านตัน  มากที่ สุ ดตั้ งแต่ปี  2554                        

รัฐบาลอินโดนีเซียยกเลิกการน าเข้าข้าว 600,000 ตัน 

ประเทศอินโดนีเซีย สคต. จาการ์ตา 

DITP Overseas Report 

  ประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่  24 – 28 ก.ย. 2561 
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จากโควต้าตอนแรก 500,000 ตัน ปัจจุบันราคาข้าวโดยเฉลี่ยกิโลกรัมละ 11,800 รูเปียห์ หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 25 
จากราคาข้าว ในช่วงประธานาธิบดี Joko Widodo เข้ารับต าแหน่งในเดือนตุลาคม 2557 ซึ่งการที่ราคาข้าวสูงขึ้น 
ย่อมเป็นที่ต้องการของเกษตรกรนับล้านคน แต่ก็ส่งผลกระทบต่อผู้มีรายได้ต่ า-กลางในเขตเมือง 

อินโดนีเซียยกเลิกการน าเข้าข้าว 600,000 ตัน เนื่องจากคลังข้าวและผลผลิตข้าวในประเทศ             
มีเพียงพอ การตัดสินใจน าเข้าข้าวเกิดจากพ้ืนที่เพาะปลูกลดลง จากการขยายโครงการสาธารณูปโภคของประเทศ
ในการสร้างถนน นิคมอุตสาหกรรม และท่ีพักอาศัย รวมถึงภัยแล้งที่ส่งผลต่อผลผลิตข้าวในประเทศ การน าเข้าข้าว
มีวัตถุประสงค์เพ่ือรักษาเสถียรภาพของราคาข้าวในประเทศไม่ให้พุ่งสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้บริโภค
ที่มีรายได้ต่ า-กลาง และอัตราเงินเฟ้อของประเทศ 
 
 


