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ข่าวเด่นประจ าสัปดาห ์
สคต.กรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย 

24 - 28 กันยายน  2561 
 

รัฐบาลอินโดนีเซียยกเลิกการน าเข้าข้าว 600,000 ตัน 

 Darmin Nasution รัฐมนตรีว่าการกระทรวงประสานงานด้านเศรษฐกิจระบุว่า ณ เดือนสิงหาคมท่ีผ่านมา 
รัฐบาลได้น าเข้าข้าวเพียง 1.4 ล้านตันจากแผนการน าเข้าข้าวทั้งสิ้น 2 ล้านตันในปีนี้ โดยรัฐบาลได้ยกเลิกการ
น าเข้าข้าว 600,000 ตัน เนื่องจากประเทศผู้ส่งออกไม่สามารถจัดส่งได้ตามก าหนดการจากการประชุมหารือเมื่อ
เดือนเมษายน 2561 ทั้งนี้ Darmin แจ้งข้อมูลดังกล่าว หลังจาก Budi Waseso ประธานรัฐวิสาหกิจด้านโลจิสติกส์ 
หน่วยงานจัดซื้อของอินโดนีเซีย (Bulog) และ Enggartiasto Lukita รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้า  มีประเด็นข้อ
โต้แย้งด้านการน าเข้าข้าว โดยด้าน Budi กล่าว่า อินโดนีเซียไม่จ าเป็นต้องน าเข้าข้าว จนถึงเดือนมิถุนายนปี 2562  

รัฐมนตรี Darmin ร้องขอให้เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องทั้งหมด ไม่วิพากษ์วิจารณ์การตัดสินใจการน าเข้าข้าวใน
การประชุมประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจที่ผ่านมา  เนื่องจากที่ประชุมฯ ได้ท าการพิจารณาอย่าง
รอบคอบแล้ว หากไม่น าเข้าข้าว ก็จะมีปัญหา (ปริมาณ/ราคา) ข้าวอย่างแน่นนอน อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ Budi 
อธิบายว่า ปัจจุบันคลังสินค้าของ Bulog มีข้าว 2.4 ล้านตัน ในขณะที่จะมีการน าข้าวเข้าอีก 4 แสนตันใน เดือน
ตุลาคม ดังนั้น Bulog จะต้องบริหารจัดการข้าวภายในสิ้นปีนี้ถึงจ านวน 3 ล้านตัน เนื่องจากจะซื้อข้าวหักจาก
เกษตรกรวันละ 4,000 ตันด้วย 

จากประมาณการของกระทรวงเกษตรในปีนี้ อินโดนีเซียผลิตข้าว 13.7 ล้านตัน ผลผลิตข้าวเดือนมกราคม 
2.5 ล้านตัน เดือนกุมภาพันธ์ 4.7 ตัน และเดือนมีนาคม 6.6 ตัน อย่างไรก็ เมื่อเดือนมีนาคม Bulog มีข้าวใน
คลังสินค้าเพียง 590,000 – 649,000 ตัน 

การตัดสินใจน าเข้าข้าวในปีนี้ 2 ล้านตัน เนื่องจากพ้ืนที่เพาะปลูกลดลง ภัยแล้ง และศัตรูพืชที่ส่งผล
กระทบต่อผลผิตข้าวในประเทศ และราคาข้าวสูงขึ้น ซึ่งพ้ืนที่เพาะปลูกลดลงเนื่องจากการก่อสร้างถนน นิคม
อุตสาหกรรม และท่ีอยู่อาศัยเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยระหว่างเดือนมกราคม – สิงหาคม 2561 Bulog ได้น าเข้าข้าว 
1.4 ล้านตัน และก่อนสิ้นปีจะน าเข้าข้าวอีก 600,000 ตัน อย่างไรก็ตาม Budi กล่าวว่า รัฐบาลจ าเป็นต้องลดการ
น าเข้า เนื่องจากคลังสินค้าท้ังหมดเต็มแล้ว โดยในปีนี้ Bulog มีโควต้าการน าเข้าข้าวเพียง 1.8 ล้านตัน โดยการ
น าเข้าที่เหลืออีก 400,000 ตัน เพ่ือความปลอดภัยและมีก าหนดที่จะมาถึงอินโดนีเซียในเดือนตุลาคม ทั้งนี้ Bulog 
สามารถเพ่ิมปริมาณส ารองข้าวได้ 3 ล้านตันภายในสิ้นปีนี้ จากปัจจุบันที่มีข้าวในคลังจ านวน 2.4 ล้านตัน ข้าวที่จะ
น าเข้าในเดือนตุลาคม และข้าวที่ซื้อจากเกษตรกรในประเทศ 
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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) หรือ
เพ่ิมข้ึนกว่าร้อยละ 12 ในรอบ 4 ปี   

Darmin รัฐมนตรีว่าการกระทรวงประสานงานด้านเศรษฐกิจกล่าวว่า แม้ว่าจะมีการเก็บเก่ียวข้าวในเดือน
มีนาคมและเมษายน คลังข้าวของ Bulog มีเพียง 640,000 ตัน และราคายังคงสูงกว่ากิโลกรัมละ 11,900 รูเปียห์ 
รัฐบาลจึงตัดสินใจเพิ่มโควต้าการน าเข้าข้าวในปีนี้ 2 ล้านตัน มากที่สุดตั้งแต่ปี 2554 จากโควต้าตอนแรก 500,000 
ตัน ปัจจุบันราคาข้าวโดยเฉลี่ยกิโลกรัมละ 11,800 รูเปียห์ หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 25 จากราคาข้าว ในช่วง
ประธานาธิบดี Joko Widodo เข้ารับต าแหน่งในเดือนตุลาคม 2557 ซึ่งการที่ราคาข้าวสูงขึ้น ย่อมเป็นที่ต้องการ
ของเกษตรกรนับล้านคน แต่ก็ส่งผลกระทบต่อผู้มีรายได้ต่ า-กลางในเขตเมือง 

อินโดนีเซียยกเลิกกการน าเข้าข้าว 600,000 ตัน เนื่องจากคลังข้าวและผลผลิตข้าวในประเทศมีเพียงพอ 
การตัดสินใจน าเข้าข้าวเกิดจากพ้ืนที่เพาะปลูกลดลง จากการขยายโครงการสาธารณูปโภคของประเทศในการสร้าง
ถนน นิคมอุตสาหกรรม และท่ีพักอาศัย รวมถึงภัยแล้งที่ส่งผลต่อผลผลิตข้าวในประเทศ การน าเข้าข้าวมี
วัตถุประสงค์เพ่ือรักษาเสถียรภาพของราคาข้าวในประเทศไม่ให้พุ่งสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้บริโภคท่ีมี
รายได้ต่ า-กลาง และอัตราเงินเฟ้อของประเทศ 

ที่มา : Jakarta Globe ลงวันที่ 21 กันยายน 2561, Jakarta Post ลงวันที่ 20 กันยายน 2561 
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รัฐบาลอินโดนีเซียขยายวันหยุดภาษีให้ครอบคลุมธุรกิจมากขึ้น 

 รัฐบาลก าลังแก้ไขกฎระเบียบการยกเว้นหรือลดอัตราภาษี (Tax Holidays) เพ่ือให้จ านวนผู้รับ
ผลประโยชน์ ได้รับสิทธิ์ด้านแรงจูงใจทางการเงินเพ่ิมข้ึน โดยภายใต้กฎระเบียบกระทรวงการคลัง Finance 
Ministry Regulation No. 35/2018 ว่าด้วยคณะกรรมการประสานงานด้านการลงทุน และ Finance Ministry 
Regulation No. 5/2018 ว่าด้วยการยกเว้นหรือลดอัตราภาษี มีเพียงอุตสาหกรรม 17 ประเภทเท่านั้น ที่ได้รับ
ประโยชน์จากระเบียบดังกล่าว 

 Endang Supriyadi ผู้อ านวยการฝ่ายการให้บริการอ านวยความสะดวก คณะกรรมการประสานงานด้าน
การลงทุน (BKPM) กล่าวว่า 17 อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมถึงผู้รับผลประโยชน์ 153 ราย โดยเป็นอุตสาหกรรมการ
ผลิต 151 ราย และผู้ให้บริการสาธารณูปโภค 2 ราย ได้แก่ การผลิตกระแสไฟฟ้าและทางด่วน กระทรวงการคลัง
ออกระเบียบดังกล่าวตั้งแต่เม่ือวันที่ 29 มีนาคม 2561 มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดขั้นตอนในการรับสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีให้ง่ายขึ้น แต่กฎระเบียบดังกล่าวไม่ดึงดูดนักลงทุน  

 BKPM มีแผนที่จะขยายการยกเว้นภาษีให้แก่ทุกภาคอุตสาหกรรม รวมถึงธุรกิจบริการที่มีทรัพย์สินจ านวน
มาก ปัจจุบันมูลค่าการลงทุนข้ันต่ า 500,000 ล้านรูเปียห์ (33.73 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) จึงจะสามารถได้รับสิทธิการ
ยกเว้นภาษี คาดว่าจะสามารถดึงดูดนักลงทุนได้มากข้ึน ซึ่งรัฐบาลได้ท าการหารือถึงรายละเอียดเพิ่มเติมของ
อุตสาหกรรมและธุรกิจที่จะได้รับประโยชน์จากมาตรการจูงใจทางการเงินดังกล่าว 

 Azhar Lubis รองผู้อ านวยการด้านการลงทุน คณะกรรมการประสานงานด้านการลงทุนกล่าวว่า มีเพียง 4 
บริษัทที่ได้รับการแนะน าให้ใช้มาตรการจูงใจด้านภาษี ได้แก่ บริษัทพลังงานทดแทน 1 แห่ง และบริษัทปิโตรเคมี 3 แห่ง 

 Darmin Nasution รัฐมนตรีว่าการกระทรวงประสานงานด้านเศรษฐกิจกล่าวว่า ต้องท าการแก้ไข 
กฎระเบียบการยกเว้นภาษี เนื่องจากมีหลายภาคอุตสาหกรรมส าคัญที่ไม่ได้สิทธิประโยชน์จากมาตรการจูงใจด้าน
ภาษีดังกล่าว 

 รัฐบาลอินโดนีเซียแก้กฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับมาตรการจูงใจด้านภาษี เพ่ือให้ครอบคลุมอุตสาหกรรมและ
ธุรกิจต่างๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งมาตรการจูงใจวันหยุดภาษีท่ีมีก่อนหน้านี้ไม่สามารถดึงดูดนักลงทุนให้มาท าการลงทุนใน
อินโดนีเซียมากข้ึน  

ผู้ประกอบการไทยที่ต้องการลงทุนมูลค่า 500,000 ล้านรูเปียห์ขึ้นไปควรศึกษามาตรการจูงใจต่างๆ ที่
รัฐบาลอินโดนีเซียเสนอให้แก่นักลงทุน เพ่ือผลประโยชน์ของผู้ประกอบการ เนื่องจากอินโดนีเซียยังมี
ทรัพยากรธรรมชาติจ านวนมาก และค่าแรงขั้นต่ าถูกกว่าประเทศเพ่ือนบ้าน ท าให้นักลงทุนจากต่างประเทศเลือก
ลงทุนในอินโดนีเซีย แต่นักลงทุนส่วนใหญ่รอผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่จะเกิดข้ึนในปี 2562  

ที่มา : Jakarta Post ลงวันที่ 21 กันยายน 2561 

ประธานาธิบดีอินโดนีเซียลงนามในกฎระเบียบการปฎิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร 
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 ประธานาธิบดี Joko Widodo เปิดเผยว่า เขาได้สั่งให้ Darmin Nasution รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ประสานงานด้านเศรษฐกิจร่างข้อบังคับประธานาธิบดี (Presidential regulation : Perpres) ด้านการปฎิรูปที่ดิน
เพ่ือการเกษตรให้แล้วเสร็จโดยเร่งด่วน โดยที่มีแผนจะลงนามในสัปดาห์นี้  

 ประธานาธิบดีกล่าวว่า กฎระเบียบมีความส าคัญมากในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับพ้ืนที่การเกษตร 
รวมถึงการกระจายที่ดิน และพ้ืนที่ป่าไม้ หวังว่าโครงการคืนป่าสู่สังคม ( Social Forest Program) จะน าไปสู่การ
บริหารจัดการที่ดินในประเทศอย่างเป็นธรรม ก่อนหน้านี้รัฐบาลเปิดเผยที่ดิน 126 ล้านแปลงที่ต้องได้รับการรับรอง 
แต่จนถึงปี 2558 มีที่ดินท่ีได้รับรองเพียง 80 ล้านแปลง 

 Jokowi มุ่งม่ันที่จะเร่งโครงการรับรองท่ีดิน โดยปกติมีการออกหนังสือรับรองปีละ 500,000 – 600,000 
ฉบับ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลา 160 ปีกว่าโครงการรับรองที่ดินจะเสร็จสมบูรณ์ เมื่อปีที่ผ่านมารัฐบาลออกหนังสือ
รับรองที่ดิน 5 ล้านฉบับ ปีนี้วางแผนที่จะออกหนังสือรับรองท่ีดิน 7 ล้านฉบับ และปี 2562 จ านวน 9 ล้านฉบับ 

 ขณะเดียวกันการกระจายพื้นที่ป่าไม้ให้ประชาชน ปัจจุบันมีพ้ืนที่ป่าไม้ 1.9 ล้านเฮกตาร์ที่ได้กระจายไป
แล้ว นอกจากนี้รัฐบาลยังวางแผนที่จะกระจายพื้นที่ป่าไม้อีก 3 ล้านเฮกตาร์ในปีหน้า  

 รัฐบาลอินโดนีเซียเร่งปฎิรูปพื้นที่การเกษตรเพื่อเพ่ิมผลผลิตการเกษตรในประเทศ เพ่ือให้บรรลุความมุ่งมั่น
ของรัฐบาลชุดปัจจุบันที่มีนโยบายการพึ่งพาตนเอง เพื่อลดการน าเข้าสินค้าเกษตร และเพ่ิมการส่งออกสินค้า
เกษตรไปยังต่างประเทศ ช่วยลดการขาดดุลการค้า การขาดดุลบัญชีเดินสะพัด และค่าเงินรูเปียห์ที่อ่อนค่า 

 ความพยายามของรัฐบาลดังกล่าวยังต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนาให้สินค้าเกษตรมีเพียงพอต่อความ
ต้องการในประเทศและสามารถส่งออกไปยังต่างประเทศ แต่เกษตรกรยังคงขาดแคลนเงินลงทุน ความรู้ และ
เทคโนโลยีในการผลิตสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพและปริมาณเพ่ิมข้ึน เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร
รายย่อย 
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