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Disclaimer: ขอ้มลูต่างๆทีป่รากฏ เป็นขอ้มลูทีไ่ดจ้ากแหล่งขอ้มลูทีห่ลากหลาย และการเผยแพร่ขอ้มลูเป็นไปเพื่อวตัถุประสงคใ์นการให้
ขอ้มลูแก่ผูส้นใจเท่านัน้ โดยส านักงานส่งเสรมิการคา้ในต่างประเทศ ณ.กรุงจาการต์า จะไม่รบัผดิชอบในความเสยีหายใดๆทีอ่าจเกดิขึน้
จากการทีม่บีุคคลน าขอ้มลูนี้ไปใชไ้ม่ว่าโดยทางใด  

 

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ 

********************************************************************************** 

การนำเข้าข้าวของอินโดนีเซียกลับมาเป็นที่สนใจ  

เนื่องจากรัฐบาลอินโดนีเซียมีแผนที่จะนำเข้าถึง 1.5 ล้านตัน 

สรุปข่าว 

  สมาคมชาวนาอินโดนีเซียคัดค้านแผนการนำเข้าข้าวของรัฐบาลอินโดนีเซียจำนวน 1 – 1.5 ล้านตัน
ในปีนี้ โดยประเทศใกล้จะเข้าสู่ฤดูเก็บเก่ียวและเกษตรกรต้องเผชิญหน้ากับราคาตกต่ำ 

 Henry Saragih ประธานสหภาพชาวนาอินโดนีเซีย (SPI) กล่าวว่า ราคาเฉลี่ยข้าวที่ Tuban จังหวัด
ชวาตะวันออกที่เป็นหนึ่งในศูนย์กลางการผลิตของประเทศ อยู่ที่กิโลกรัมละ 3,700 รูเปียห์ (26 เซนต์) ต่ำกว่า
ราคาจัดซื้อของรัฐบาล (HPP) กิโลกรัมละ 4,200 รูเปียห์ ตอนนี้ภูมิภาคต่างๆ ในประเทศกำลังเข้าสู่ฤดูเก็บ
เกี่ยว ชาวนาจะต้องเผชิญหน้ากับราคาข้าวตกต่ำ ฤดูเก็บเกี่ยวอยู่ในช่วงต้นเดือนเมษายน ทั้งนี้ ข้อมูลจากสำนัก
สถิติอินโดนีเซีย (BPS) ราคาเฉลี่ยข้าวเปลือกเดือนกุมภาพันธ์ กิโลกรัมละ 4,758 รูเปียห์ ลดลงร้อยละ 8.08 
เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ราคาค่อนข้างต่ำแต่ยังคงสูงกว่า HPP 

 การนำเข ้าข ้าวทำให ้ เก ิดความ
ขัดแย้งระหว่างรัฐบาลและสมาคมชาวนา 
โดยการนำเข้าข้าวเพื ่อสำรองสำหรับคน
ยากจน ทำให้ราคาข้าวและการขาดแคลน
ข้าวลดลง แต่ก็ทำให้ชาวนาที่มีรายได้ต่ำไม่
สามารถจำหน่ายข้าวในราคาที่สูง  

 ข้อมูลจาก BPS แผนการนำเข้าข้าว
เพิ่มขึ้นมากกว่า 2 เท่าของปี 2562 จำนวน 
444,508 ตัน อย่างไรก็ตาม จากรายงานโครงการอาหารโลก (WFP) เดือนพฤษภาคม 2562 อ้างอิงข้อมูลปี 
2561 อินโดนีเซียจัดหาข้าวส่วนใหญ่จากผลผลิตในประเทศ โดยอัตราส่วนการนำเข้าข้าวเพียงร้อยละ 6.2  
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 แผนการนำเข้าข้าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่สินค้าข้าวคงคลัง และสนับสนุน
โครงการช่วยเหลือสังคมของรัฐบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าอินโดนีเซียกล่าวในระหว่างการประชุมเมื่อ
วันที่ 4 มีนาคม 2564 ว่า รัฐบาลสั่งการให้หน่วยงานโลจิสติกส์ของรัฐ (Bulog) ทำการนำเข้าข้าว และถือเป็น
ความรับผิดชอบที่จะต้องดูแลคลังข้าวและระยะเวลาการจำหน่ายให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดย
จะประสานงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างไรก็ดี Coalition for Food Sovereignty (KRKP) และ National 
Farmer Movement (GPN) แสดงการสนับสนุนจุดยืนของสหภาพชาวนาอินโดนีเซีย เรียกร้องให้รัฐบาล
เสริมสร้างอำนาจการสั่งซื้อของ Bulog เพ่ือจัดหาข้าวจากชาวนาในประเทศแทนที่การนำเข้าข้าว เพ่ือสร้างข้าว
คงคลังของประเทศ โดยทั้ง 2 องค์กร กล่าวว่า ข้อสังเกตจากการเพาะปลูกข้าวบนเกาะชวาเป็นไปด้วยดี 
ผลผลิตจากฤดูเก็บเก่ียวเดือนเมษายน – พฤษภาคมน่าจะเพียงพอต่อความต้องการในประเทศ  

ข้อมูลจาก BPS ศูนย์กลางการผลิตข้าวส่วนใหญ่อยู่บนเกาะชวา เมื่อปีที่ผ่านมา จังหวัดชวาตะวันออก
ผลิตข้าวได้ 9.94 ล้านตัน รองลงมา ได้แก่ ชวากลาง ชวาตะวันตก สุราเวสีใต้ และสุมาตราใต้  คาดการณ์ว่า
ผลผลิตข้าวเปลือกในเดือนมกราคม – เดือนเมษายน 2564 จำนวน 25.37 ล้านตัน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 26.88 เมื่อ
เปรียบเทียบกับปีก่อน  

ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลด้านกลยุทธ์ราคาอาหาร (PIHPS) แสดงว่า ราคาข้าวเปลือกยังคงมีความผันผวน 
ราคาข้าวเฉลี่ยค่อนข้างคงที่อยู่ที่กิโลกรัมละ 11,800 รูเปียห์ โดย Felippa Ann Amanta หัวหน้าฝ่าย
วิจัยศูนย์การศึกษานโยบายของอินโดนีเซีย (CIPS) เรียกร้องให้ Bulog รองรับผลผลิตข้าวในประเทศให้ได้มาก
ที่สุด เนื่องจากผลผลิตในปีที่แล้วเพ่ิมข้ึน กระทรวงเกษตรประมาณการการบริโภคข้าวในประเทศจะสูงถึง 7.48 
ล้านตัน มีส่วนเกินจากปีที่แล้ว 6.75 ล้านตัน คาดว่าอุปทานข้าวจะสูงถึง 15.01 ล้านตัน 
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 Sahat Marulitua Pasaribu นักวิจัยกระทรวงเกษตร กล่าวถึงแผนการนำเข้าข้าวคาดว่าจะไม่ส่งผล
กระทบต่อตลาด เนื่องจากมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกันชนและความช่วยเหลือทางสังคม เช่น กรณีเกิดภัย
ธรรมชาติ 

วิเคราะห์ผลกระทบ โอกาส/แนวทางการปรับตัวของภาครัฐ/ภาคเอกชน/ผู้ประกอบการไทย 

รัฐบาลอินโดนีเซีย โดยกระทรวงการค้าวางแผนนำเข้าข้าวจำนวน 1 – 1.5 ล้านตันในปีนี้ โดยสั่งการ
ให้หน่วยงานโลจิสติกส์ของรัฐ (Bulog) ทำการนำเข้าข้าว แผนการดังกล่าวทำให้มีหลายภาคส่วน โดยเฉพาะ
สหภาพชาวนาอินโดนีเซีย ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนการนำเข้าข้าวอีกครั้ง เนื่องจากใกล้จะที่เข้าสู่
ฤดูกาลเก็บเกี่ยว เกรงว่าราคาข้าวในประเทศจะตกต่ำและส่งผลกระทบต่อเกษตรผู้เพาะปลูก ส่วน Coalition 
for Food Sovereignty (KRKP) และ National Farmer Movement (GPN) แสดงการสนับสนุนจุดยืนของ
สหภาพชาวนาอินโดนีเซีย เรียกร้องให้รัฐบาลเสริมสร้างอำนาจการสั่งซื้อของ Bulog เพ่ือจัดหาข้าวจากชาวนา
ในประเทศแทนที่การนำเข้าข้าว โดยทั้ง 2 องค์กร กล่าวว่า ข้อสังเกตจากการเพาะปลูกข้าวบนเกาะชวาเป็นไป
ด้วยดี ผลผลิตจากฤดูเก็บเกี่ยวเดือนเมษายน – พฤษภาคมน่าจะเพียงพอต่อความต้องการในประเทศ ทั้งนี้ 
รัฐบาลอินโดนีเซียชี้แจง การนำเข้าข้าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรองข้าวสำหรับกรณีฉุกเฉินต่างๆ เช่น ภัยพิบัติ 
และโครงการช่วยเหลือทางสังคม เป็นต้น 

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้กระทรวงพาณิชย์จัดทำ MOU ว่าด้วยการค้าขา้ว
ระหว่างกระทรวงพาณิชย์ของไทยกับกระทรวงการค้าของอินโดนีเซีย ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ โดยสาระ
สาคัญของ MOU ดังกล่าวระบุว่า ทั้งสองฝ่ายตกลงจะซื้อขายข้าวปริมาณไม่เกิน 1 ล้านตันต่อปี ทั้งนี ้ขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์การผลิตของทั้งสองประเทศและระดับราคาข้าวในตลาดโลก โดย MOU ฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้
เป็นระยะเวลา 4 ปี 

     ที่มา : Jakarta Post ลงวนัที่ 15 มีนาคม 2564  

 


