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ข่าวเด่นประจาํสปัดาห ์

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

รายงานสถานการณขาวของอินโดนีเซีย 

สรุปขาว 

  Bulog (http://www.bulog.co.id/) หนวยงานดานการจัดเก ็บสตอกขาวและพืชผล

ทางการเกษตรของรัฐบาล ไดระดมรับซื้อขาวจากชาวนารายวัน โดยตัวเลขรบัซ้ือ ณ วันที่ 22 กันยายน 2564 

สามารถรับซื้อไดครบจำนวน 1 ลานตันขาวสารจากกลุมเกษตรกร GAPOKTAN หรือเทากับขาว 1,879,146 

ตัน ขาวเปลือก (GKP) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือรักษาเสถียรภาพของราคา และลดผลกระทบท่ีจะมีตอเกษตรกร 

เมื่อเดือนตุลาคม 2564 อินโดนีเซียไดเริ่มสงออกขาวไปยังประเทศซาอุดิอาระเบียเปนครั้ง

แรกผาน บริษัท PT Sang Hyang Seri (Food Cluster BUMN บริษัทรัฐวิสาหกิจภาคเกษตรกรรม) โดย

ทะยอยสงออกขาวในเดือนตุลาคม 2564 รวมจำนวน 20 ตันมูลคา 21,200 ดอลลารสหรัฐ และจะสงขาวใน

เดือนพฤศจิกายนอีกจำนวน 120 ตัน มูลคา 127,200 ดอลลารสหรัฐทำใหปริมาณการสงออกขาวของ

อินโดนีเซียไปยังประเทศซาอุดิอาระเบียถึงเดือนพฤศจิกายน 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 140 ตัน มูลคา 148,400 

ดอลลารสหรัฐ การสงออกครั้งนี้สอดคลองกับทิศทางของ Erick Thohir รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดเล็ก ท่ีสงเสริมการแปรรูปพืชอาหารเพ่ือการสงออกใหมีพัฒนาการท่ีดีข้ึน 

สำนักสถิติกลาง (BPS) แสดงราคาขาวที่โรงสีขาวเดือนตุลาคม 2564 อยูที ่กิโลกรัมละ 

9,173 รูเปยห เพิ่มขึ้นรอยละ 0.31 จากเดือนกันยายน 2564 ขณะท่ีราคาขายสงเพิ่มขึ้นรอยละ 0.15 เม่ือ

เปรียบเทียบกับเดือนกอน สวนทางกลับราคาขายปลีกท่ีลดลงรอยละ 0.1 และราคารับซ้ือขาวเปลือก (GKP) ท่ี

โรงสีลดลงรอยละ 4.13 เมื่อเปรียบเทียบกับปกอน ขณะที่อัตราการแปรสภาพจากขาวเปลือกเปนขาวสาร

ลดลงรอยละ 7.23 เม่ือเปรียบเทียบกับปกอน  

ขอมูลจากศูนยกลางการศึกษานโยบายของอินโดนีเซีย(CIPS) โดย Aditya Alta นักวิจัย

กลาววา ราคาขาวอินโดนีเซียแพงกวาขาวจากตางประเทศอยางตอเนื่อง ราคาขาวในประเทศแตละเดือนจะผัน
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ผวนเพียงเล็กนอยเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกอนหนา  แตดวยราคาขายปลีกขาวขึ้นอยูกับกลไกการผลิตและ

การจัดจำหนายที่มีประสิทธิภาพ ปจจุบันผลผลิตขาวในประเทศมีไมมากพอที่จะรักษาเสถียรภาพดานราคาให

คงที่ตลอดป ผลผลิตขาวตามฤดูกาลมีความผันผวนมาตั้งแตป 2556 โดยผลผลิตเฉลี่ยอยูที่ปละ 5.19 ตันตอ

เฮกตาร ราคาขาวที่สูงขึ้นเกิดจากปจจัยตาง ๆ เชน ระยะเวลาในการเพาะปลูกนานขึ้น ความตองการขาว

เพ่ิมข้ึน รวมถึงโครงสรางพ้ืนฐานท่ีไมพรอมทำใหตนทุนในการขนสงสูงข้ึน 

ขอมูลจากศูนยขอมูลราคาอาหารเชิงกลยุทธ (PIHPS) แสดงราคาขาวเดือนพฤศจิกายน 

2564 อยูที่กิโลลกรัมละ 11,650 รูเปยห สูงกวาราคาขาวเดือนพฤศจิกายน 2563 ที่กิโลกรัมละ 11,450 รู

เปยห ขณะเดียวกันขอมูลจาก CIPS Food Monitor แสดงใหเห็นวาราคาขาวตางประเทศ (FOB Bangkok) 

ถูกกวาราคาขาวในประเทศอินโดนีเซียมาก 

สถานการณปจจุบันผลผลิตขาวภายในประเทศมีเพียงพอตอการบริโภค แตไมเพียงพอที่จะ

รักษาเสถียรภาพดานราคา หากตองเผชิญกับความตองการบริโภคในประเทศที่เพิ่มขึ้นในกรณีที่มีการเปด

ประเทศ หรือหากมีความผันผวนจากผลผลิตขาวตามฤดูกาล โดยขอมูลตั้งแตป 2556 อินโดนีเซียมีผลผลิตขาว

เฉลี่ยปละ 5.19 ตันตอเฮกตาร ขณะที่รัฐบาลแจงวาผลผลิตขาวในประเทศเพิ่มขึ้นทุกป และมีขาวในประเทศ

เกินดุล แตประชาชนยังคงประสบกับภาวะราคาขาวท่ีสูงข้ึน 

วิเคราะหผลกระทบ โอกาส/แนวทางการปรับตัวของภาครัฐ/ภาคเอกชน/ผูประกอบการไทย 

ตามที่รัฐบาลอินโดนีเซียมีนโยบาย พึ่งพาตนเองดานอาหาร (self-sufficiency policy) จึง

สงเสริมการพัฒนา การผลิตและการใชวัตถุดิบภายในประเทศ และนำเขาเทาที่จำเปน โดยปจจุบันอินโดนีเซีย

สามารถผลิตขาวไดเพียงพอตอความตองการภายในประเทศ และมีการสงออกเล็กนอยเพื่อแสดงใหตลาดโลก

เห็นวาอินโดนีเซียมีขาวเพียงพอจริง ๆ อยางไรก็ตามราคาขาวในประเทศอินโดนีเซียมีราคาสูงเม่ือเปรียบเทียบ

กับขาวตางประเทศ โดยเฉพาะราคาขาวไทยเนื่องจากผลผลิตขาวตอไรของอินโดนีเซียมีปริมาณต่ำ ใชเวลา

เพาะปลูกนานขึ ้นเนื่องจากใชปุ ยเคมีปริมาณนอย ตลอดจนตนทุนการสีแปร ตนทุนการขนสงจากพื ้นท่ี

เพาะปลูกซึ่งยังธุรกันดารและการขนสงระหวางเกาะที่มีราคาสูง ทำใหขาวในประเทศมีราคาสูงกวาขาวนำเขา

อยูเสมอ ประชาชนในเขตเมืองตองรับภาระราคาขาวท่ีขยับตัวสูงข้ึน ในขณะท่ีรัฐบาลอินโดนีเซียมักจะตัดสินใจ

นำเขาขาวในกรณีท่ีขาดแคลนเทานั้น โดยจะไมนำเขาขาวในภาวะปกติเนื่องจากจะทำใหขาวจากชาวนาซ่ึงเปน

ฐานเสียงสนับสนุนของรัฐบาลซึ่งไมสามารถแขงขันดานราคาได และพรอมจะรวมตัวประทวงทุกครั้งเมื่อมขีาว

วารัฐบาลจะมีการนำเขาขาว 
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ในสวนของบันทึกความเขาใจวาดวยการคาขาวระหวางกระทรวงพาณิชยแหงราชอาณาจัก

ไทย และกระทรวงการคาแหงสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ท่ีมีความตกลงซ้ือขาวปริมาณไมเกิน 1,000,000 ตัน เปน

เวลา 4 ป ทาง สคต.ณ กรุงจาการตา ไดติดตามความคืบหนาตอหนวยงานท่ีเก่ียวของอยางตอเนื่อง แตยังไมมี

ความคืบหนาในเรื่องดังกลาว 

----------------------------------------------------------------- 

สคต.ณ กรุงจาการตา 

พฤศจิกายน 2564 

 

ทีม่า : Bulog, Bulog berhasil serap 1 juta ton beras petani local. วนัที ่22 กนัยายน 2564 

        Okefinance, RI Ekspor 140 ton beras ke Arab Saudi. วนัที ่31 ตุลาคม 2564 

        CNN Indonesia, BPS: Harga beras di penggilingan naik 0.31 persen per Oktober 2021. วนัที ่2 พฤศจกิายน 2564 

        Kompas, Pengamat: Harga beras Indonesia konsisten lebih mahal dari harga international. วนัที ่3 พฤศจกิายน 2564 

 


