อินโดนีเซียยังคงเข้มงวดกับการใช้มาตรการที่มิใช่ภาษีกับสินค้าพืชสวนของไทย
นับตั้งแต่ปี 2553 ทีป่ ระเทศสมาชิกเดิมในอาเซียน 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย
สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และบรูไน ได้มีข้อตกลงร่วมกัน ในการยกเลิกภาษีสินค้า ทั่วไปเป็น 0 % ตามพันธกรณีของการเปิด
เสรีการค้าสินค้าภายใต้ความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าของอาเซียน (ASEAN Trade in Goods Agreement : ATIGA)
นั้น พบว่า ประเทศอินโดนีเซียมีแนวโน้มที่จะใช้มาตรการ ทางการค้าที่มิใช่ภาษี (Non Tariff Measures : NTMs) เพิ่ม
มากขึ้นทั้งรูปแบบและความเข้มงวด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสินค้าพืชสวนที่นาเข้าจากต่างประเทศ
ในช่วงปี 2551-2556 กระทรวงเกษตรและกระทรวงการค้าของอินโดนีเซียได้ออกกฎระเบียบ
ควบคุมการนาเข้าสินค้า พืชสวนสดและแปรรูป จานวนมากกว่า 10 ฉบับ โดยควบคุมสินค้าพืชสวนที่นาเข้าจาก
ต่างประเทศ จานวน 39 รายการ (เดิม 57 รายการ) ประกอบด้วยพืชหัว 4 ชนิด ได้แก่ มันฝรั่ง หอมแดง หอมหัวใหญ่
กระเทียม ผักและผลไม้ สด จานวน 18 ชนิด ได้แก่ แครอท พริก กล้วย สับปะรด มะม่วง ส้ม ส้มแมนดาริน เมล่อน
มะละกอ แอปเปิ้ล ทุเรียน ลาไย และผักผลไม้แปรรูป 17 รายการ ที่สาคัญ ดังนี้
1) มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Sanitary and Phytosanitary Standard: SPS)
ควบคุม ให้ผักและผลไม้จานวน 100 รายการที่นาเข้า ต้องมีมาตรฐานความปลอดภัย โดย ไม่มีการปนเปื้อนของสารเคมี
และสารชีวภาพที่เกินกว่าระดับสูงสุดที่กาหนด รวมทั้งไม่มีสารเคมีต้องห้าม โดยการนาเข้าจะต้องมีการตรวจสอบ
สารเคมี และสารต้องห้าม 100 % หรือต้องเป็นสินค้าที่กระทรวงเกษตรของอินโดนีเซียให้การ รับรองระบบการควบคุม
ความปลอดภัยของสินค้าเกษตร (Mutual Recognition Agreement : MRA)
2) มาตรการจากัดจุดนาเข้า โดยควบคุมตามชนิดสินค้าพืชสวนที่นาเข้า โดยห้ามนาเข้าที่ท่าเรือหลัก
ในกรุงจาการ์ตา หากสินค้าพืชสวนยังไม่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MRA) จากอินโดนีเซีย ยกเว้น
ทุเรียน และลาไย ยังคงสามารถนาเข้าได้ทั้งจาการ์ตาและจุดนาเข้าอื่นๆ ส่วนสินค้าพืชสวนอื่นๆจะถูก จากัดจุดนาเข้า
เหลือเพียง 4 แห่ง (จากเดิม 8 แห่ง)
3) มาตรการคารับรองการนาเข้า (Recommendation on Import Horticultural Products :
RIPH) โดยการ จัดสรรปริมาณการนาเข้า สินค้าพืชสวน 39 รายการ (จากเดิม 57 รายการ ) โดยกาหนดให้กระทรวง
เกษตรออกคารับรองการนาเข้า และปริมาณการนาเข้าให้แก่ผู้นาเข้าก่อนการดาเนินการนาเข้าในแต่ละ shipment โดย
จัดสรรปริมาณการนาเข้า 2 ครั้ง /ปี คือ ช่วง เวลา 6 เดือนแรก (ม.ค.-มิ.ย.) ของปี 2556 และช่วงเวลา 6 เดือนหลัง
(ก.ค.-ธ.ค.) ของปี 2556 ทั้งนี้ พืชสวนประเภทที่อินโดนีเซียผลิตเองได้จะไม่เปิดให้ขอคารับรองการนาเข้า มี 12 ชนิด
ประกอบด้วย พืชหัว 4 ชนิด ได้แก่ มันฝรั่ง หอมหัวใหญ่ หอมแดง และกระเทียม และผลไม้ 8 ชนิด ได้แก่ ส้ม องุ่น
แอปเปิ้ล และลาไย ส่วนช่วงหลังของปี 2556 กาหนดให้ขอคารับรองการนาเข้า 19 ชนิด ประกอบด้วย พืชหัว 4 ชนิด
เช่น หอมแดง หอมหัวใหญ่ มันฝรั่ง (เพื่อบริโภค และอุตสาหกรรม ) ผักและผลไม้ 15 ชนิด ได้แก่ แครอท พริก กล้วย
มะม่วง ส้ม ส้มแมนดาริน ส้มโอ มะนาว องุ่น เมล่อน มะละกอทุเรียน ลาไย (2 ชนิด) และ แอปเปิ้ล
ทั้งนี้ การนาเข้าในครึ่งปีแรกของปี 2557 ผู้นาเข้าต้องยื่นขอคารับรองการนาเข้า (RIPH) ภายใน
วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2556 และยื่นขอใบอนุญาตนาเข้า (Import Permit) ภายในเดือนธันวาคม 2556 เท่านั้น
ส่วนการนาเข้าในครึ่งปีหลังของปี 2557 ผู้นาเข้าต้องยื่นขอคารับรองการนาเข้า (RIPH) ภายในวันที่ 1-15
พฤษภาคม 2557 และยื่นขอใบอนุญาตนาเข้าภายในเดือนมิถุนายน 2557
4) มาตรการข้อกาหนดทางเทคนิคต่อการค้า (Technical Barriers to Trade : TBT) ได้แก่ การ
จากัดจานวนผู้จัดจาหน่ายไม่ต่ากว่า 3 ราย ผู้นาเข้าต้องมีห้องเย็น เก็บสินค้า และพาหนะขนส่งแบบห้องเย็น ห้ามนาเข้า
เพื่อจาหน่ายโดยตรงให้แก่ผู้บริโภค หรือร้านค้าปลีก นอกจากนี้ยังกาหนดให้มี การติดฉลาก การใช้ บรรจุภัณฑ์ ตาม
มาตรฐานสินค้า อุตสาหกรรม ภายในประเทศ (National Standard Indonesia : NSI) รวมทั้งกาหนดให้ ผู้ส่งออก

ดาเนินการตรวจสอบเอกสารการส่งออก ณ ต้นทาง (Pre-shipment Inspection) โดย surveyor ที่มีอานาจในการ
ตรวจสอบ ซึ่งเป็นเครือข่ายกับบริษัทสารวจที่ได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงการค้าของอินโดนีเซีย
5) มาตรการออกใบอนุญาตผู้นาเข้า (Import Licensing) และการขออนุญาตนาเข้า (Import
Permit) แต่ละครั้ง โดยกาหนดให้การนาเข้าสินค้า พืชสวนนั้น จะต้องได้รับใบอนุญาตนาเข้า (Import License ) ตาม
ระเบียบวิธีและขั้นตอนในการออกใบอนุญาต ซึ่งยื่นจดทะเบียนเป็นผู้นาเข้าประเภทผู้ผลิต (Manufacturer ImporterMI) หรือผู้นาเข้าประเภทผู้ค้า/ผู้จัดจาหน่าย (Registered Importer-RI) จากนั้นผู้นาเข้าจะต้องยื่นคารับรองการนาเข้า
จากกระทรวงเกษตรก่อน จึงจะได้รับใบอนุญาตในการนาเข้า (Import Permit) ในแต่ละ Shipment ที่มีการนาเข้า
6) มาตรการกาหนดราคากลาง (Price Reference) ของพืชสวนนาเข้า 2 ชนิด ได้แก่ พริก และ
หอมแดง (ล่าสุดเมื่อวันที่ 30 ส.ค. 56) โดยทีมควบคุมกากับราคาของกระทรวงการค้า โดยกาหนดว่าหากราคาพริกและ
หอมแดงในประเทศมีราคาต่ากว่ าราคากลาง รัฐบาลจะชะลอการนาเข้า จนกว่าราคาในประเทศจะเพิ่มขึ้นสูงกว่าราคา
กลาง จึงจะออกใบอนุญาตนาเข้าให้ (แม้ว่าจะได้รับคารับรองการนาเข้า RIPH แล้ว ก็ตาม) และผู้นาเข้าต้อง ดาเนินการ
นาเข้าสินค้าดังกล่าวอย่างน้อย 80 % ของปริมาณที่ระบุไว้ในใบอนุญาตนาเข้า
การใช้มาตรการดังกล่าวถือได้ว่าเป็นอุปสรรคต่อการค้าพืชสวนของไทยเป็นอย่างมากได้ทาให้การ
ส่งออกผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็ง ของไทย ไปอินโดนีเซีย ลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะในปี 2556 (ม.ค.-ส.ค.) มี
มูลค่าการส่งออกสินค้า 33.57 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 61.93 เมื่อเทียบกับในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2555
โดยมีผักและผลไม้ สาคัญ เช่น ทุเรียน (ลดลงร้อยละ 80.95 %) ลาไย (ลดลงร้อยละ 58.54) หอมแดง (ลดลงร้อย
ละ 14.42) ทั้งนี้ อินโดนีเซีย ป็นตลาดขนาดใหญ่ รองรับผลไม้คุณภาพปานกลางของไทย และสาคัญเป็นอันดับ 4
ของตลาดโลก รองจากตลาดสาคัญ เช่น จีน (อันดับ 1 ร้อยละ 36.94 ) เวียดนาม (อันดับ 2 ร้อยละ 11.95)
ฮ่องกง (อันดับ 3 ร้อยละ 13.91) นอกจากนี้ ยังมีผลทาให้ ความสามารถในการเข้าถึงตลาดลดลง จนไม่สามารถ
เข้าถึงตลาดได้ โดยเฉพาะช่องทางการจัดจาหน่ายที่ลดลง และ ยากขึ้น จากการจากัดจุดนาเข้า โดยเฉพาะ ผักและ
ผลไม้จากประเทศ ไทย ซึ่ง ยังไม่มีระบบการรับรองคุณภาพความปลอดภัย (MRA) กับอินโดนีเซียสามารถ นาเข้าที่
ท่าเรือหลักในกรุงจาการ์ตา ได้ อีกทั้งยัง ทาให้ ไม่ได้รับ ความสะดวกทางการค้า เช่น มีขั้นตอนในการ ส่ง ออกและ
นาเข้าเพิ่มขึ้น และสร้างภาระต้นทุนสูงขึ้นอย่างมาก จากการใช้มาตรการตรวจสอบสินค้าทางเทคนิคทั้งต้นทางและ
ปลายทาง
ผลกระทบที่สาคัญมากจากการใช้มาตรการทางการค้าที่มิใช่ภาษี (NTMs) ดังกล่าว คือ การ
จัดสรรปริมาณการนาเข้าเช่นเดียวกับก ารใช้โควต้านาเข้า ซึง่ แอบแฝงมากับการขอคารับรองการนาเข้า จนทาให้
ผู้นาเข้าบางรายไม่สามารถนาเข้าได้ หรือนาเข้าได้ในปริมาณที่ต่ากว่า ความต้องการนาเข้า มาก โดยมี ปัจจัยสาคัญที่
อินโดนีเซียต้องออกกฎระเบียบควบคุมการนาเข้าผักแ ละผลไม้ พืชสวน ได้แก่ ศักยภาพในการผลิตสินค้า ดังกล่าว
ของอินโดนีเซียต่ากว่าสินค้าที่นาเข้าจากต่างประเทศ โดยเฉพาะจากไทย และจีน การผลิตมีไม่เพียงพอต่อการ
บริโภค ขาดการพัฒนาพันธุ์ ผักและผลไม้ ใหม่ๆ ที่มีคุณภาพสูง จึง ทาให้การนาเข้า เพิ่มสูงขึ้นมาก เพื่อรองรับตลาด
ของผู้บริโภคที่มีอานาจ ซือ้ สูง และต้องการบริโภคสินค้าที่ดีและมีคุณภาพ นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีแนวคิดของการ
ปกป้องคุ้มครองเกษตรกร ผู้ผลิตภายในประเทศ และนักลงทุนต่างประเทศ เพื่อรองรับการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจาก
การเปิดเสรีทางการค้า อีกทั้งรัฐบาลยังต้อ งการส่งเสริมให้ ผู้บริโภคของอินโดนีเซีย หันมาบริโภคผักและผลไม้
ภายในประเทศ เพื่อจูงใจให้เกิดการผลิตเพิ่มขึ้น โดยไม่ต้องแข่งขันในด้านราคาและคุณภาพจากผักและผลไม้ที่
นาเข้า จึงทาให้ออก มาตรการควบคุมการนาเข้า ที่เข้มงวดมากขึ้นอย่ างต่อเนื่องจนเกินความจาเป็น และเกิด
อุปสรรคต่อการส่งออกของประเทศต่างๆ โดยเฉพาะ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย สหภาพยุโรป จีน และ
ไทย

นอกจากนีม้ าตรการดังกล่าวยังทาให้ผู้บริโภคของอินโดนีเซียเองได้รับความเดือดร้อน โดยเฉพาะ
ราคาหอมแดงที่เพิ่มขึ้นมาก กว่า 2 เท่า รัฐบาลจึงได้ปรับเปลี่ยนกฎระเบียบเดิม และออกกฎระเบียบใหม่ แต่
มาตรการที่นามาใช้ก็มิได้เกิดการผ่อนคลายทางการค้าแต่อย่างใด โดยเฉพาะ สหรัฐอเมริกา ซึ่งได้รับผลกระทบ
อย่างมาก และ เห็นว่า มาตรการของอินโดนีเซียนั้น ขัดกับความตกลงของ WTO โดยเฉพาะการออกใบอนุญาต
นาเข้าแบบไม่อัตโนมัติ และการกาหนดคารับรอง การนาเข้า ที่มีการจัดสรรปริมาณการนาเข้า ก่อให้เกิดการจากัด
ทั้งชนิดและปริมาณการนาเข้าของสินค้าผักและผลไม้ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ที่เข้าข่ายเป็นมาตรการจากัดปริมาณ
(Quantitative restriction) ซึ่งต้องห้ามตามความตกลงแกตต์ และ อาเซียน การใช้ กระบวนการควบคุม การนาเข้า ที่
ไม่มีเหตุผลและเกินความจาเป็น ทาให้เกิดผลกระทบในเชิงลบด้านโอกาสการแข่งขันทางการค้า ได้แก่ มีค่าใช้จ่าย
และระยะเวลาในการขนส่งมากกว่าเดิม และกระทบต่อการเน่าเสียง่ายของสินค้านาเข้า
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2556 สหรัฐฯ ได้เข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาท (Dispute
Settlement : DS) ภายใต้องค์การการค้าโลก โดยยื่นขอหารือ (Consultation) ต่อ WTO เมื่อวันที่ 10 มกราคม
2556 และล่าสุดเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556 สหรัฐฯ ได้ยื่นขอหารือครั้งใหม่ (Consultation) นอกจากนี้
นิวซีแลนด์ก็ได้ยื่นขอหารือ (Consultation) กับอินโดนีเซียในฐานะประเทศผู้ฟ้องเช่นกัน
สาหรับกรณีของไทยได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทั้งการเจรจาในระดับทวิภาคีและการ
ยกประเด็นหารือในการประชุมคณะกรรมการต่างๆ ภายใต้กรอบของ WTO และ ASEAN เพื่อกดดันให้อินโดนีเซีย
ลดและยกเลิกการใช้มาตรการดังกล่าว นอกจากนี้ยังได้ พัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้า เกษตร โดยเฉพาะการยื่นขอ
จัดทาระบบการรับรองคุณภาพสินค้าพืชสวน (MRA) กับอินโดนีเซีย ก็ยังไม่สามารถทาให้อินโดนีเซียลดหรือยกเลิก
การใช้มาตรการดังกล่าว ทั้งนี้ ล่าสุดเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 คณะผู้แทนถาวรไทยประจาองค์การการค้าโลก
ได้ยื่นขอเข้าร่วมการหารือและเข้าร่วมเป็นประเทศฝ่ายที่สาม ในการหารือครั้งใหม่ระหว่างอินโดนีเซียกับสหรัฐฯ
และนิวซีแลนด์แล้ว
การดาเนินการแก้ไขปัญหาจากมาตรการดังกล่าวให้เกิดประสิทธิภาพนั้น จาเป็นต้องใช้มาตรการ
ต่างๆ ควบคู่ กัน ไป ทั้งการเจรจาต่อรองในทุกระดับโดยกาหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหา และการ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร โดยเฉพาะการทาระบบการปฎิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (Good
Agriculture Practice : GAP) ให้สาเร็จ ในอาเซียน ซึ่งเป็นสิ่งจาเป็นที่จะต้องปรับเ ปลี่ยนเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) การปรับเปลี่ยน มุมมองของการแก้ไขปัญหาและการดาเนินการในเชิงรุก
มากกว่าเชิงรับ การเตรียมความพร้อมของงบประมาณ โดยเฉพาะการจัดตั้งทีมที่ปรึกษาด้านกฎหมาย หากไทย
ตัดสินใจเลือกแก้ไขปัญหาด้วยการเข้าสู่ กระบวนการระงับข้อพิพาทใน WTO เพื่อให้การแก้ไขปัญหา เกิดผลเป็น
รูปธรรมมากขึ้นในอนาคตต่อไป
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