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ขาวเดนประจําสัปดาห 

สคต.กรุงจาการตา อินโดนีเซีย 

วันท่ี 27 กุมภาพันธ – 3 มีนาคม 2566 

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

ราคาขาวอินโดนีเซียพุงสูงตอเน่ือง แตะ 16,000 รูเปยตอกก. 

 
 

คนงานคัดแยกขาวท่ีตลาด Cipinang Rice Main Market กรุงจาการตา วันพฤหัสบดี  
https://katadata.co.id/tiakomalasari/berita/63fde08f9693f/terus-meroket-harga-beras-medium-melonjak-capai-rp-16000-per-kg 

 

February, 2 2023 

ราคาขาวคุณภาพปานกลางในจาการตาพุงสูงถึง 16,000 รูเปยตอกก. เกือบสองเทาของราคาขายปลีก

สูงสุด (HET) ท่ีกระทรวงการคากําหนดไวท่ี 9,450 รูเปยตอกก. จากการตรวจสอบโดย Katadata.co.id ท่ี

ตลาด Pondok Labu ทางใตของจาการตาในวันอังคาร (28/2) ราคาขาวคุณภาพปานกลางอยูท่ีกิโลกรัมละ 
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16,000. ราคาขาวพุงสูงข้ึนอยางรวดเร็ว เม่ือเทียบกับสองสัปดาหกอนหนาซ่ึงราคาอยูท่ี 13,000 รูเปยตอกก. 

ในขณะท่ีขาวคุณภาพตํ่าราคา 11,500 รูเปยตอกก. ราคาสูงข้ึนจากเดือนกอนซ่ึงขายเพียง กก.ละ 8,000 

อยางไรก็ตาม ยังไมสามารถระบุถึงสาเหตุท่ีขาวราคาปรับตัวสูงข้ึน “ราคาขาวยังคงแพงและยังไมลดลง

จนถึงตอนนี้ แตผมไมรูวาอะไรเปนสาเหตุ แตหวังวาจะลดลงในไมชา ” เขาบอกกับ Katadata.co.id ท่ีตลาด 

Pondok Labu เม่ือวันอังคาร ( 28/2 ). อยางไรก็ตาม การแจกจายขาวยังคงเปนไปอยางราบรื่น คลังสินคาขาว

ยังเพียงพอสําหรับการจัดจําหนาย และมีการเพ่ิมคลังสินคาขาวดวยการนําเขา 

Abidzar หวังวารัฐบาลจะจัดการกับราคาขาวท่ีเพ่ิมสูงข้ึนได เนื่องจากลูกคาจํานวนมากคัดคานและ

แสดงความคิดเห็นเรื่องราคาขาวท่ีพุงสูงข้ึนอยางตอเนื่อง ผูขายขาวกลาววา เขาเอากําไรเพียงเล็กนอยเพ่ือไมให

ราคาขาวท่ีขายแพงข้ึน “ผมไดกําไรเพียงเล็กนอย ประมาณ 800 ถึง 1,000 รูเปย/กก. เพราะซ้ือขาวกับตัวแทน 

ราคาก็แพงแลว ถาบวกกําไรมาก ราคาก็จะยิ่งแพงข้ึนอีก” เขากลาว . 

คลังสินคาใกลหมดแลว 

Zulkifli Rasyid ประธานสหกรณตลาดขาว Cipinang กลาววา ราคาขาวคุณภาพปานกลางในตลาด

สูงถึง 15,000 รูเปยตอกิโลกรัม เพราะจํานวนขาวในคลังสินคาตํ่ามาก Zulkifli กลาวกับ Katadata.co.id ท่ี

ตลาดขาวกลาง Cipinang เม่ือวันศุกร (24/2) อีกปจจัยหนึ่งท่ีทําใหราคาขาวพุงสูงข้ึน โดยเฉพาะขาวคุณภาพ

ปานกลาง เนื่องจากอุปทานขาวจากปริมณฑลไมไดรวมอยูในตลาดขาวกลาง Cipinang ทําใหผูคารายอ่ืน

ประสบปญหาในการเขาถึงคลังสินคาขาว 

นอกจากนี้ ปจจัยทางดานสภาพอากาศท่ีเลวราย ทําใหชาวนาประสบปญหาในการเก็บเก่ียว อยางไรก็

ตาม ขณะนี้มีชาวนาหลายรายท่ีเริ่มเก็บเก่ียวแลว ทําใหเขาม่ันใจวาราคาขาวโดยรวมท้ังคุณภาพปานกลางถึง

คุณภาพเยี่ยมในเดือนมีนาคม 2566 จะลดลง 

ธนาคารโลกประเมินวา การท่ีราคาขาวของอินโดนีเซียสูงเปนผลจากนโยบายของรัฐบาลท่ีจํากัดการคา

ผานภาษีนําเขา การผูกขาดการนําเขาโดยรัฐวิสาหกิจ และการดําเนินการอ่ืนๆ ท่ีไมใชภาษี รวมถึงปจจัยอ่ืน ๆ 

ไดแก การกําหนดราคาซ้ือข้ันตํ่า การขาดการลงทุนระยะยาวเพ่ือการวิจัยและพัฒนาภาคการเกษตร ตลอดจน

การขาดการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานการเกษตร 
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วิเคราะหผลกระทบ โอกาส/แนวทางการปรับตัวของภาครัฐ/ภาคเอกชน/ผูประกอบการไทย 

เมื ่อตนเดือนธันวาคม 2565 รัฐบาลอินโดนีเซียประกาศวาจําเปนตองมีการนําเขาขาวจํานวน 

500,000 ตันเพื่อรักษาระดับปริมาณขาวสํารองของ Bulog ใหอยูในปริมาณที่เหมาะสม โดยมีการนําเขาขาว

มาในชวงปลายเดือนธันวาคม 2565 ถึงกุมภาพันธ 2566 ทามกลางความกังวลวาจะทําใหราคาขาวในประเทศ

ตกตํ่าเนื่องจากชวงการนําเขาขาว ใกลเคียงกับชวงท่ีผลผลิตภายในประเทศกําลังจะเก็บเก่ียว 

อยางไรก็ตามตั้งแตตนป 2566 ถึงปจจุบัน ราคาขาวภายในประเทศอินโดนีเซียกลับมีแนวโนมสูงข้ึน

ตอเนื ่องซึ ่งสรางความกังวลแกผู ที ่เกี ่ยวของเนื ่องจากเปนราคาที ่สูงเกินปกติกระทบตอคาครองชีพของ

ประชาชน อยางไรก็ตามนโยบายการนําเขาขาวของรัฐบาลอินโดนีเซียทําใหขาวเต็มเมล็ดของไทย สามารถสง

มายังอินโดนีเซียอีกครั้งหลังจากกอนหนาอินโดนีเซียนําเขาเฉพาะขาวหักสําหรับอุตสาหกรรมอาหารเปนหลัก 
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