ข่าวเด่นประจำสัปดาห์

**********************************************************************************
ลำดับเหตุการณ์ข้าวเวียดนามราคาถูกเข้าสู่ตลาดอินโดนีเซีย
สรุปข่าว
จากข่ า วการรั ่ ว ไหลของข้ า วหอมมะลิ เ วี ย ดนามสู ่ ต ลาดข้ า ว Cipinang ของอิ น โดนี เ ซี ย
คณะกรรมาธิการที่ 4 ของรัฐสภาอินโดนีเซียได้ดำเนินการพิจารณาคดี โดยเรียกหน่วยงานกักกัน (Barantan)
กระทรวงเกษตรอินโดนีเซีย (Kementan) ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการนำเข้าสินค้าเกษตรสู่อินโดนีเซีย และ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลเพิ่มเติม
Ali Jamil หัวหน้าหน่วยงานกักกัน (Barantan) กระทรวงเกษตรอินโดนีเซียกล่าว่า ได้รับข้อมูลการ
นำเข้าข้าวจากเวียดนามและไทย ซึ่งมีใบอนุญาต
นำเข้า (SPI) โดยกระทรวงการค้าอินโดนีเซีย เมื่อ
ว ั น ท ี ่ 15 ต ุ ล า ค ม 2563 ข อ ง บ ร ิ ษ ั ท PT
Perusahaan Perdagangan Indonesia
(Persero) โดยข้าวที่นำเข้า ได้แก่ ข้าว Japonica
จำนวน 800 ตัน ซึ่ง Barantan ตรวจสอบสินค้า
และใบรั บ รองสุ ข อนามั ย พื ช (Phytosanitary
Certificate) แล้วเป็นข้าว Japonica จากเวียดนาม ซึ่งแตกต่างจากข่าวข้าวที่รั่วไหลเข้ามาสู่ตลาดอินโดนีเซีย
ในขณะที่ Syailendra รองประธานบริษัท PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) กล่าวว่า
ข้าวดังกล่าวไม่ใช่ข้าวของบริษัท
Sudin ประธานคณะกรรมาธิการที่ 4 กล่าวว่า ข้าวชนิดพิเศษที่นำเข้าจากต่างประเทศควรจำหน่ายใน
ราคาที่สูงกว่าราคาข้าวในประเทศ อย่างไรก็ดี ข้าวหอมมะลิที่รั่วไหลเข้ามาในตลาด Cipinang จำหน่ายใน
ราคากิโลกรัมละ 9,000 รูเปียห์ (20 บาท) ซึ่งต่ำกว่าราคาข้าวในประเทศ โดยข้าวชนิดพิเศษที่นำเข้า จาก
ต่างประเทศ ราคาขั้นต่ำปกติอยู่ที่กิโลกรัม 12,500 – 13,000 รูเปียห์ (30 บาท)
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กระทรวงการค้าอินโดนีเซียเปิดเผยเรื่องการนำเข้าข้าวหอมมะลิเวียดนามว่า มีการนำข้าวมาผสมเพื่อ
จำหน่ายในราคาถูก ทั้งนี้ Didi Sumedi อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงการค้าอินโดนีเซียกล่าวว่า ได้
ออกใบอนุญาตนำเข้าข้าวประเภทต่างๆ ปี 2563 โดยออกใบอนุญาตนำเข้าข้าวระดับพรีเมี่ยม อย่างเช่น
basmati, japonica และข้าวหอมมะลิ ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่า มีการผสมข้าวเพื่อจำหน่ายในราคาถูก ตาม
รายงานที่มีข้าวรั่วไหลในตลาด Cipinang ในราคากิโลกรัมละ 9,000 รูเปียห์ ซึ่งราคาเดิมอยู่ที่กิโลกรัมละ
16,000 – 19,000 รูเปียห์ ทั้งนี้ อธิบดีกรมคุ้มครองผู้บริโภคและการค้า กระทรวงการค้าอินโดนีเซีย กำลัง
ดำเนินการตรวจสอบ
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการข้าวที่เป็นสมาชิกสมาคมผู้ประกอบการข้าวและโรงสีข้าว (Perpadi) กล่าวถึงการ
รั่ว ไหลของข้าวหอมมะลิ ข องเวีย ดนามที่ตลาด Sutarto Alimoeso ประธานสมาคม Perpadi อธิบายว่า
สมาชิกพบข้าวหอมมะลิจำหน่ายในราคาที่ค่อนข้างถูก หลังจากเปิดบรรจุภัณฑ์พบว่าเป็นข้าวธรรมดา ซึ่งข้าว
หอมมะลิเป็นข้าวชนิดพิเศษ ปกติจะนำเข้าข้าวชนิดนี้โดยเฉพาะต้องมีใบอนุญาตินำเข้า ทั้งนี้ สถานการณ์ข้าว
ในประเทศเกินดุล การนำเข้าข้าวส่งผลกระทบต่อข้าวในประเทศ โดยไม่ขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเข้า
มาของข้าว รวมถึงการบรรจุข้าวทีไ่ ม่ตรงกับข้าวที่ระบุบนบรรจุภัณฑ์
วิเคราะห์ผลกระทบ โอกาส/แนวทางการปรับตัวของภาครัฐ/ภาคเอกชน/ผู้ประกอบการไทย
ปี 2563 สมาชิกสมาคมผู้ประกอบการข้าวและโรงสีข้าว (Perpadi) เปิดเผยว่า อินโดนีเซียมีผลผลิต
ข้าวในประเทศเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคในประเทศ อย่างไรก็ดี มีข่าวการรั่วไหลของข้าวหอมมะลิ
จากเวียดนามเข้ามาจำหน่ายในตลาดอินโดนีเซียในราคากิโลกรัมละ 9,000 รูเปียห์ (20 บาท) ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อข้าวในประเทศ ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการภายใต้รัฐสภาอินโดนีเซียอยู่ระหว่างเชิญกระทรวงเกษตรและ
กระทรวงการค้าอินโดนีเซีย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล ในเบื้องต้น หน่วยงานชี้แจงว่า มีการนำข้าว
มาผสมเพื่อจำหน่ายในราคาถูก อีกทั้งการบรรจุข้าวไม่ตรงกับที่ระบุบนบรรจุภัณฑ์
ทั้งนี้ ข้าวหอมมะลิเป็นข้าวชนิดพิเศษ ปกติจะนำเข้าข้าวชนิดนี้โดยเฉพาะต้องมีใบอนุญาตนำเข้าจาก
กระทรวงการค้าอินโดนีเซีย จากสถิติปี 2563 พบว่า อินโดนีเซียนำเข้าข้าวหัก ร้อย 90 และนำเข้าข้าวอื่นๆ
ร้อยละ 10 ของการนำเข้าข้าวทั้งหมด
ที่มา : Detik ลงวันที่ 24 – 25 มกราคม 2564
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