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ขาวเดนประจําสัปดาห 

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

ผูตรวจการแผนดินแจงเตือน หากรัฐบาลอินโดนีเซียจะนําเขาขาว 

 
Wike D. Herlinda (The Jakarta Post) 

Jakarta   ●   Fri, December 9, 2022 

Yeka Hendra Fatika สมาชิกผูตรวจการแผนดินของอินโดนีเซีย แสดงความกังวลเก่ียวกับการ

นําเขาขาวจากตางประเทศ โดยกลาววารัฐบาลจําเปนตองใหความสําคัญกับตัวชี้วัด 12 ขอ ตามกฎหมายฉบับ

ท่ี 18 ป 2012 วาดวยความสําคัญดานอาหาร เพ่ือความรอบคอบในการตัดสินใจเก่ียวกับการนําเขาขาว 
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จากการประเมินของผูตรวจการแผนดิน รัฐบาลไมปฏิบัติตามตัวชี้วัดท้ัง 12 ขอสําหรับแผนท่ีจะ

นําเขาขาว 500,000 ตัน โดยตัดสินใจจากตัวชี้วัดบางตัวเทานั้น เชน “การคาดหมายของวิกฤตอาหาร” และ 

“การขาดสต็อก ” ขาวสํารองของรัฐบาล (Government Rice Reserves/Cadangan Beras Pemerintah : 

CPB) ซ่ึงบริหารจัดการโดย Bulog 

ตัวชี้วัด 12 ขอในกฎหมายดังกลาว กําหนดใหพิจารณา พ้ืนท่ีเพาะปลูก ปริมาณขาวเปลือกและ

ศักยภาพการผลิตขาวของประเทศ การประเมินความพรอมใชงานของ CBP ตลอดจนความเพียงพอของสต็อก

ขาวในครัวเรือน โรงสี และผูคา รวมทั้งตัวชี้วัดอื่นๆ ไดแก การบริโภคขาวตอหัว การพัฒนาการสงออกและ

นําเขาขาว เสถียรภาพของราคาขาว โดยเปาหมายของ Bulog คือ การดูดซับและกระจายผลิตผลขาวใน

ประเทศ ในฤดูกาลเพาะปลูกและเก็บเก่ียว การดูแลภัยคุกคามตอการผลิตอาหาร ตลอดจนบริหารภาวะฉุกเฉิน

ดานอาหารใหมีศักยภาพ ในชวงวิกฤต 

ปจจุบันปริมาณสํารองขาวของ Bulog อยูท่ีประมาณ 503,000 ตัน Tomi Wijaya หัวหนาฝาย

ประชาสัมพันธของ Bulog เปดเผยเมื่อวันอังคาร ซึ่งตํ่ากวาเปาที่กําหนดวาสิ้นปตองมีขาวสํารอง 1.2 ลานตัน

เพื่อตอบสนองตอสถานการณนี้ รัฐบาลไดอนุญาตให Bulog นําเขาขาวได 500,000 ตัน ซึ่งไดรับการเห็นชอบ

ในการประชุมประสานงานกับกระทรวงตางๆ ครั้งลาสุด ถือเปนการตัดสินใจครั้งแรกของอินโดนีเซียในการ

นําเขาขาวปริมาณมาก นับตั้งแตป 2561 

อยางไรก็ตาม Yeka ของผูตรวจการแผนดินไดตั้งคําถามเกี่ยวกับความแตกตางของขอมูลการ

จัดหาขาวที่จัดทําโดย National Food Agency (Bapanas), Bulog และกระทรวงเกษตร ซึ่ง Bapanas ระบุ

วา CBP ที่จัดการโดย Bulog นั้นตํ่ากวาระดับสต็อกขาวที่ปลอดภัยท่ี 1.2 ลานตันถึงรอยละ 50 ขณะท่ี

กระทรวงเกษตรอางวามีสต็อกขาวในประเทศเกินดุล 

โดยเจาหนาท่ีของสํานักงานผูตรวจการแผนดิน ไดรวบรวมขอมูลดวยตนเองและพบวา ณ วันท่ี 

6 ธันวาคม ปริมาณสต็อกขาวทั้งหมดของ Bulog อยูท่ี 503,000 ตัน ซึ่งคิดเปนรอยละ 61 ของ CBP ตรงกับ

ปริมาณท่ี Bulog แจงไว โดย Bulog ประมาณการวาจะตองปลอยหรือแจกจายขาวสํารองอีก 200,000 ตันใน

เดือนธันวาคม ซ่ึงจะทําใหสตอกขาวลดลงเหลือเพียง 300,000 ตันในสิ้นปนี้ 

“ความขัดแยงเรื่องขาวซึ่งเกิดจากความแตกตางของขอมูลปริมาณสํารองของกระทรวงและ

หนวยงานที่เกี่ยวของ ทําใหเกิดขอโตแยงเกี่ยวกับแผนการนําเขาขาวเพื่อสรางหลักประกันแก CBP ในตนป 

2564” Yeka ตั้งขอสังเกตวาความตองการขาวของประเทศเฉลี่ยอยูท่ี 2.5 ลานตันตอเดือน ในขณะที่ปริมาณ

ขาวสํารองขั้นตํ่าท่ี Bulog ไดรับมอบหมายจากการประชุมประสานงานอยูท่ี 1.5 ลานตัน ทําให Bulog ตอง

เติมเต็มสต็อกขาวผานโครงการตางๆ ปจจุบันราคาขาวเปลือกที่โรงสีสูงถึง 6,000 รูเปย (38 เซนตสหรัฐ) ถึง 

6,300 รูเปยตอกิโลกรัม “ภายใตเงื ่อนไขดังกลาว Bulog กําลังประสบปญหาในการจัดหาขาวในประเทศ 

เนื่องจากราคาธัญพืชในตลาดสูงกวาราคารับซื้อของรัฐบาล แมวาการนําเขาจะไมไดมีผลกระทบในทางลบ
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เสมอไป แตรัฐบาลจะตองดูแลใหมีธรรมาภิบาล จากนั้นจึงคอยทบทวนความจําเปนของการนําเขาและอธิบาย

ถึงความจําเปนในการนําเขาตอสาธารณชน 

รัฐบาลตองพิจารณาชวงเวลาของการนําเขาดวย “อยาปลอยใหสินคานําเขาเหลานี้มาถึง

อินโดนีเซียในชวงเวลาของการเก็บเกี่ยวหลักในตนป 2566 เพื่อปกปองผลประโยชนและสวัสดิภาพของ

เกษตรกร” Yeka เนนยํ้า 

 

วิเคราะหผลกระทบ โอกาส/แนวทางการปรับตัวของภาครัฐ/ภาคเอกชน/ผูประกอบการไทย 

อินโดนีเซียรักษาระดับปริมาณขาวสํารองขั้นตํ่า 1 ลานตันเพื่อรักษาเสถียรภาพดานอาหารใน

ประเทศมาตลอด 3 ปท่ีทําใหไมมีการนําเขาขาวจากตางประเทศเพ่ือการบริโภค ขณะท่ีปจจุบันพบวา ณ วันท่ี 

6 ธันวาคม 2565 ปริมาณสต็อกขาวทั ้งหมดของ Bulog อยู ท่ี 503,000 ตัน ซึ ่งคิดเปนรอยละ 61 ของ 

(Government Rice Reserves/Cadangan Beras Pemerintah : CPB)  โดย Bulog ประมาณการวาจะตอง

ปลอยหรือแจกจายขาวสํารองอีก 200,000 ตันในเดือนธันวาคม ซึ่งจะทําใหสตอกขาวลดลงเหลือเพียง 

300,000 ตันในสิ้นปนี้ ทําใหรัฐบาลอินโดนีเซียมีแผนท่ีจะนําเขาขาว 500,000 ตันเพ่ือรักษาปริมาณ CPB 

ไทยและอินโดนีเซีย ไดลงนามบันทึกความเขาใจวาดวยการคาขาวระหวางกระทรวงพาณิชยแหง

ราชอาณาจักรไทย และ กระทรวงการคาแหงสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ตกลงซื ้อขายขาวปริมาณไมเกิน 

1,000,000 ตัน เปนเวลา 4 ป เม่ือมีนาคม 2564 ซ่ึง สคต.ณ กรุงจาการตา จะไดติดตามความคืบหนาตอไป 


