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ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ 

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

ประธานาธิบดีอินโดนีเซียหนุนส่งออกข้าว หากปริมาณสำรองอาหารในประเทศมีเพียงพอ 

สรุปข่าว 

 ประธานาธิบดี Joko Widodo (Jokowi) ให้สัญญาณว่าอินโดนีเซียอาจส่งออกข้าวกรณีที่มีปริมาณ

อาหารสำรองในประเทศเพียงพอ หากข้าวในคลังมีส่วนเกินดุลก็จะทำการส่งออก ประธานาธิบดีกล่าวในงาน 

“Release of Sovereign Agricultural Export” การเช่ือมโยงท่าเรือ 17 แห่งสำหรับอธิปไตยด้านการส่งออก 

(Merdeka Ekspor)  

 ประธานาธิบดีกล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรแจ้งว่าอินโดนีเซียเริ ่มส่งออกข้าวไปยัง

ซาอุดิอาระเบียแล้ว แต่ผมยังคงย้ำเตือนว่าข้าวในคลังต้องมีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการในประเทศเป็นส่ิง

สำคัญ หากมีส่วนเกินจึงจะทำการส่งออก 

 Syahrul Yasin รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกล่าวก่อนหน้านี้ว่าข้าวคือหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ส่งออก

ไปยังซาอุดิอาระเบีย นอกจากน้ียังมีการส่งออกเน้ือไก่ตัดแต่งไปยังญ่ีปุ่น ติมอร์เลสเต กาตาร์ และสหรัฐอาหรับ

เอมิเรตส์ 

 ประธานาธิบดีกล่าวว่า ตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศต้องแข็งแกร่งขึ้น ในประเทศเราควร

เชิญชวนให้ประชาชนให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของเราเองและซื้อสินค้าเหล่านั้นเพื่อบริโภค

ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพของประเทศ Jokowi เน้นการส่งออกไปตลาดต่างประเทศ เนื่องจากสินค้าท่ี

ส่งออกเร่ิมเจาะเขาสู่ตลาดใหม่ เป็นโอกาสท่ีดีในช่วงท่ีมีการระบาดใหญ่ ดังน้ันตลาดจึงมีศักยภาพมากข้ึน  

 Jokowi เรียกร้องให้ผู้ว่าการ ผู้สำเร็จราชการ และนายกเทศมนตรีสำรวจศักยภาพการส่งออกสินค้า

เกษตรในภูมิภาคของตน การพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพทำให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงด้านเงินทุน 

นวัตกรรมทางเทคโนโลยี และความช่วยเหลือ ทั้งนี้ได้มีการหารือกับผู้อำนวยการในอุตสาหกรรมธนาคารให้

ความสนใจต่อภาคเกษตรกรรมเป็นพิเศษ น่ีเป็นโอกาสท่ีดีคล้ายกับท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรได้กล่าวถึง 
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Porang (Amorphophallus muelleri) เป็นตลาดใหญ่ที่เราสามารถเจาะเข้าไปได้ แต่อย่าส่งออกในรูปแบบ

วัตถุดิบ อย่างน้อยควรผ่านการแปรรูปหรือผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป 

 

 สถานท่ีส่งออกสินค้าเกษตร 17 แห่ง ประกอบด้วยท่าเรือ Tanjung Perak มูลค่า 1.3 ล้านล้านรูเปียห์ 

สนามบิน Soekarno Hatta มูลค่า 40,360 ล้านรูเปียห์ ท่าเรือ Dwikora มูลค่า 194,310 ล้านรูเปียห์ 

Pelindo 1 มูลค่า 1 ล้านล้านรูเปียห์ ท่าเรือ Belawan มูลค่า 431,600 ล้านรูเปียห์ ท่าเรือ Tanjung Priok 

มูลค่า 435,100 ล้านรูเปียห์ และท่าเรือ Tanjung Emas 400,570 ล้านรูเปียห์ โดยอีก 10 แห่งต้ังอยู่ในเมือง 

Balikpapan, Bandar Lampung, Padang, Batam, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Jambi, 

Tanjung Balai และ Manado มีมูลค่าการส่งออก 7.29 ล้านล้านรูเปียห์  

 

วิเคราะห์ผลกระทบ โอกาส/แนวทางการปรับตัวของภาครัฐ/ภาคเอกชน/ผู้ประกอบการไทย 

 อินโดนีเซียเร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางเกษตรเพื่อลดการนำเข้า และเพิ่มการส่งออกในสินค้าทุกชนิด โดย

เริ่มมีการส่งออกข้าวไปยังต่างประเทศ แม้จะยังมีปริมาณน้อยแต่เป็นการส่งสัญญาณว่าข้าวสำรองในประเทศปี

น้ีมีปริมาณเพียงพอ ท้ังน้ี อินโดนีเซียได#ลงนามบันทึกความเข#าใจว4าด#วยการค#าข#าวระหว4างไทย และอินโดนีเซีย 

ตกลงซื้อขายข#าวปริมาณไม4เกิน 1,000,000 ตัน เปHนเวลา 4 ปJ แต4ยังไม4มีการกำหนดการนำเข#า เนื่องจาก

กิจกรรมทางเศรษฐกิจลดลงในช4วงการระบาดของ Covid-19 และยังไม4อนุญาตนักท4องเที่ยวเดินทางเข#ามาใน

อินโดนีเซียทำให้ปริมาณสำรองข้าวในประเทศมีเพียงพอ 

             ท่ีมา : Antara News ลงวันท่ี 14 สิงหาคม 2564  
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นักวิจัยอินโดนีเซียวอนรัฐบาลผ่อนคลายอุปสรรคทางการค้าข้าว 

สรุปข่าว 

 Indra Setiawan นักวิจัยจากศูนย์กลางการศึกษานโยบายของอินโดนีเซีย (Center for Indonesian 

Policy Studies: CIPS) เรียกร้องให้รัฐบาลอินโดนีเซียผ่อนคลายนโยบายการค้า โดยคาดว่าการบริโภคข้าว

ของประเทศจะเพิ่มขึ้น การขจัดอุปสรรคทางการค้าข้าวจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการบริโภค

ข้าวในประเทศท่ีกำลังเพ่ิมข้ึน 

 ปี 2560 ปริมาณการบริโภคข้าวอยู่ที่คนละ 97.6 กิโลกรัม โดย CIPS คาดว่าจะมีการบริโภคเพิ่มข้ึน

ร้อยละ 1.5 ต่อปี โดยปี 2568 จะมีปริมาณการบริโภคข้าวอยู่ท่ีคนละ 99.08 กิโลกรัมสอดคล้องกับอัตราการ

เติบโตของประชากรที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นรัฐบาลจึงจำเป็นต้องมั่นใจว่าจะมีข้าวเพียงพอและราคาไม่แพงเพ่ือ

ตอบสนองความต้องการของประชากร 

 

 ปัจจุบันผลผลิตข้าวในประเทศไม่เพียงพอที่จะรักษาเสถียรภาพของราคาข้าวหากความต้องการข้าวใน

ประเทศเพิ่มขึ้น การลดอุปสรรคทางการค้าจะเป็นทางออกหนึ่งเพื่อให้ราคาข้าวลดลงเมื่อข้าวในประเทศไม่

เพียงพอ เนื่องจากข้าวที่นำเข้ามีราคาถูกกว่า นอกจากนี้ราคาข้าวสูงขึ้นจากภาษีนำเข้าและการจำกัดปริมาณ

การนำเข้าข้าว โดยอัตราจัดเก็บภาษีนำเข้าข้าวทุกประเภทกิโลกรัมละ 450 รูเปียห์  
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 นอกจากนี้กฎหมายอาหารฉบับที่ 18/2012 ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาผลผลิตพืชอาหารในประเทศ 

โดยกฎหมายห้ามนำเข้าเมื่อผลผลิตในประเทศมีเพียงพอต่อความต้องการ กฎระเบียบนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ

ปกป้องผู้ผลิตในประเทศจากการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ และเพ่ือป้องกันไม่ให้ราคาพืชผลต่ำเกินไป 

 Budi Waseso ประธาน Bulog กำลังแสวงหาผลผลิตข้าวคุณภาพพรีเมี่ยมสำหรับต้นปี 2565 จาก

โรงสีข้าวท่ีได้รับการพัฒนาให้ทันสมัย ในพื้นท่ีการผลิตข้าวของอินโดนีเซีย 13 แห่ง โดยหวังว่าภายในต้นปี 

2565 ผลผลิตจากโรงสีข้าวที่ทันสมัยทั้ง 13 แห่งจะสามารถผลิตข้าวคุณภาพเพื่อช่วยรักษาความมั่นคงด้าน

อาหารและเสถียรภาพของราคาข้าว โรงสีข้าวที่ทันสมัยสามารถสีข้าวที่ซื้อโดยตรงจากเกษตรกรให้เป็นข้าว

คุณภาพระดับพรีเม่ียมได้  

 โดยปกติ Bulog จะซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรมาทำการอบและสีข้าวเอง เพื่อใช้เป็นข้าวสารสำรอง

ของรัฐบาล (CBP) โดยต่อจากนี้ไป Bulog จะสามารถซื้อข้าวสารจากเกษตรกรได้โดยตรงโดยไม่ต้องแปรรูป

ด้วยตนเอง 

วิเคราะห์ผลกระทบ โอกาส/แนวทางการปรับตัวของภาครัฐ/ภาคเอกชน/ผู้ประกอบการไทย 

 Bulog หน่วยงานจัดซื้อจัดหาข้าวของรัฐบาลอินโดนีเซียพัฒนาโรงสีข้าวให้ทันสมัยเพื่อแปรรูปข้าวที่มี

คุณภาพดี สามารถใช้เป็นข้าวสารสำรองของรัฐบาล (CBP) โดยปัจจุบัน Bulog มีปริมาณข้าวสำรองประมาณ 

1 ล้านตัน โดยมีการคาดการว่าความต้องการข้าวของอินโดนีเซียจะเพิ่มขึ้นในอนาคต จึงมีการเรียกร้องให้ผ่อน

ปรนมาตรการนำเข้าข้าวเพื่อให้มีปริมาณข้าวเพียงพอ ทั้งน้ี อินโดนีเซียได#ลงนามบันทึกความเข#าใจว4าด#วย

การค#าข#าวระหว4างกระทรวงพาณิชย[แห4งราชอาณาจักรไทย และ กระทรวงการค#าแห4งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

ตกลงซื้อขายข#าวปริมาณไม4เกิน 1,000,000 ตัน เปHนเวลา 4 ปJ เพื่อเปHนส4วนหนึ่งของแผนการจัดการข#าวของ

รัฐบาล ซึ่งข#าวไทยจะเปHนทางเลือกแรกหากปริมาณข#าวสำรองลดลงจากการฟ`aนตัวทางเศรษฐกิจและมีการ

บริโภคเพ่ิมข้ึน 

          ท่ีมา : Antara News  ลงวันท่ี 17 สิงหาคม 2564 

 


