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ผลการเยือนเกาหลีและรัสเซียของประธานาธิบดี Jokowi  

ประธานาธิบดี Joko Widodo เยือนเกาหลีใต้ และรัสเซีย เพ่ือเพ่ิมการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) 
ในอินโดนีเซีย โดยผลการเยือนเกาหลีใต้มีข้อตกลงร่วมกันด้านการลงทุนจากเกาหลีใต้มูลค่า 18 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 
และจากรัสเซียมูลค่า 16.18 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ รัฐบาลอยู่ระหว่างกระบวนการยกเลิกกฏระเบียบในการท าธุรกิจ
ให้ง่ายขึ้นเพ่ือดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ โดยการปฏิรูปและลดความซับซ้อน 

 การลงทุนหนึ่งในสามของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) เป็นเสาหลักส าคัญของรัฐบาลที่จะ สนับสนุน
การเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ ผ่านแพคเกจกระตุ้นเศรษฐกิจ 12 ฉบับที่เปิดตัวไปตั้งแต่เดือนกันยายนปี 2558 
เศรษฐกิจของอินโดนีเซียขยายตัวร้อยละ 4.92 ในไตรมาสแรกของปี 2559 ต่ ากว่าที่คาดการณ์จากไตรมาสก่อนที่ร้อย
ละ 4.79 อ่อนตัวที่สุดตั้งแต่วิกฤตการเงินโลกปี 2552 

 การลงทุนจากเกาหลีใต้ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 6 ของอินโดนีเซีย มูลค่าการลงทุนจริง ณ สิ้นเดือนมีนาคมจ านวน 
188.92 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รัสเซียมีมูลค่าการลงทุนจริงในอินโดนีเซีย ณ สิ้นเดือนมีนาคมจ านวน 580,000 ดอลลาร์
สหรัฐ 

 คณะผู้แทนของอินโดนี เซียที่ เข้าร่วม ได้แก่  รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจ และหัวหน้าหน่วยงาน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงประสานงานด้านเศรษฐกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้า คณะกรรมการประสานงานด้าน
การลงทุน (BKPM) และส านักงานเสริมสร้างเศรษฐกิจ (Bekraf) 

 บริษัทเกาหลีได้ร่วมกันวางแผนที่จะร่วมลงทุนในโรงงานใหม่ในอินโดนีเซีย รวมถึงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดย
เน้นที่การบริหารงานของประธานาธิบดี Jokowi กลุ่มบริษัทในเครือ Lotte Group และ CJ Group เช่น การเปิดโรง
ภาพยนตร์แห่งใหม่ 

 Jokowi เรียกร้องให้ประธานาธิบดี Park Geun-hye ของเกาหลีใต้ลดขั้นตอนการน าเข้าผลไม้สดของ
อินโดนีเซีย โดยเฉพาะกล้วยและมะม่วง มูลค่าการส่งออกผลไม้สดไปเกาหลีใต้รวมปีละ 9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และ
คาดว่าทั้งสองประเทศจะเพ่ิมจ านวนเป็น 12 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ  

ข่าวเด่นประจ าสัปดาห์จากอินโดนีเซีย 
โดยส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ตา 

ฉบับท่ี 152 
23 - 27 พฤษภาคม 2559 
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ขณะที่ประธานาธิบดี Vladimir Putin ของรัสเซียเน้นที่จะขยายความร่วมมือด้านพลังงาน  โดยตกลงสร้าง
ความร่วมมือทางด้านการลงทุน และการลงทุนจากรัสเซียสนใจโครงการที่ส าคัญของอินโดนีเซียในภาคทางทะเล และ
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน รัสเซียได้เสนอการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์ แต่ปัจจุบันอินโดนีเซียเน้นที่การพัฒนา
พลังงานทดแทน 

 
 ส านักงานส่งเสริมการค้าฯ ณ กรุงจาการ์ตา มีข้อสังเกตว่าความร่วมมือกับเกาหลีในการลงทุนด้านต่างๆ ที่มี
การลงนามกันสอดคล้องกับการที่อินโดนีเซียให้ข่าวประเภทของกิจการที่จะเปิดให้ต่างชาติเพ่ิมสัดส่วนการลงทุน  ซึ่ง
ประกาศกิจการที่เปิดให้มีสัดส่วนการลงทุนต่างชาติเพ่ิมเติมได้มีลงนามและประกาศเผยแพร่ในช่วงเดือนนี้ 

                 (แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ Jakarta Post ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2559) 
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ซาอุดิอาระเบียวางแผนที่จะเพิ่มการลงทุนในอินโดนีเซีย 
 

ซาอุดิอาะเบียวางแผนที่จะเพ่ิมการลงทุนในอินโดนีเซีย ในระหว่างการประชุมหารือกับประธานาธิบดี Joko 
Widodo หลังการประชุมได้มีการแถลงข่าวโดย Retno Marsudi รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ประธาน
บริษัท Kingdom Holding Company บริษัทลงทุนของซาอุดิอาระเบีย มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการลงทุนโดยตรงใน
อินโดนีเซีย  

ปัจจุบันเจ้าชาย Alwaleed bin Talal ของซาอุดิอาระเบียได้ลงทุนในอุตสาหกรรมโรงแรม และธนาคาร
จ านวนมาก โดยปัจจุบันการเจรจากับรัฐบาลอินโดนีเซียให้ความส าคัญด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ระหว่างการประชุม 
เจ้าชาย Alwaleed แสดงความสนใจที่จะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศ จากการเยือนซาอุดิอาระเบีย
ของประธานาธิบดี Joko Widodo เมื่อปี 2558  

Sudirman รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวว่า การเยือนกรุงจาการ์ตาของเจ้าชาย Alwaleed เป็น
ส่วนหนึ่งของความร่วมมือที่แข็งแกร่งระหว่างสองประเทศ ซึ่งเป็นผลจากการประชุมทวิภาคีระหว่างประธานาธิบดี 
Jokowi และเจ้าชายในเมืองเจดดาห์เมื่อเดือนกันยายน 2558 ความร่วมมือทวิภาคีรวมถึงการพัฒนาโรงกลั่นน้ ามันใน 
Cilacap ชวากลาง ซึ่งมีการสนับสนุนจากบริษัท Saudi Aramco บริษัทน้ ามันของซาอุดิอาระเบีย ทางบริษัท 
Pertamina รัฐวิสาหกิจพลังงานของอินโดนีเซียคาดว่าจะลงนามในสัญญาในวันจันทร์ เพ่ือเริ่ มการพัฒนาโรงกลั่น
น้ ามันดังกล่าว 

นอกจากโรงกลั่นน้ ามัน Cilacap บริษัท Aramco ยังมีภาระผูกพันกับรัฐบาลในการพัฒนาโรงกลั่นน้ ามันอ่ืนๆ 
ใน Balongan ชวาตะวันตก และ Dumai ในเรียว โดยร่วมมือกับพันธมิตรในท้องถิ่น  

รัฐบาลซาอุดิอาระเบียอนุญาตให้อินโดนีเซียสร้างโรงพยาบาลในราชอาณาจักร รัฐบาลอินโดนีเซียได้ท าการ
ซื้อที่ดินในซาอุดิอาระเบีย 

รัฐบาลซาอุดิอาระเบียยังวางแผนที่จะลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของอินโดนีเซีย  โดยบริษัทการเงิน Sarana 
Multi Infrastuktur เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประธานาธิบดี Jokowi 

ส านักงานส่งเสริมการค้าฯ ณ กรุงจาการ์ตา มีข้อสังเกตว่าอินโดนีเซียกระชับความร่วมมือกับประเทศ
ซาอุดิอาระเบียเพ่ือการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และโรงกลั่นน้ ามัน ในอนาคตถ้าอินโดนีเซียมีโรงกลั่นน้ ามันที่
สามารถผลิตน้ ามันได้มากขึ้น อินโดนีเซียจะกลายเป็นประเทศผู้ผลิตน้ ามันรายส าคัญของโลก  

          (แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ Jakarta Globe ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2559) 
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พื้นที่ปลูกอ้อยในอินโดนีเซียลดลง 

 พ้ืนที่เพาะปลูกอ้อยของอินโดนีเซียลดลงจากปีก่อน เนื่องจากเกษตรกรหมดความสนใจที่จะเพาะปลูก อ้อย 
โดยเกษตรกรหันไปเพาะปลูกอย่างอ่ืนแทนการปลูกอ้อย 

 Sumitro Samadikun ประธานสมาคมเกษตรกรอ้อยของอินโดนีเซีย (APTRI) เปิดเผยว่าพ้ืนที่เพาะปลูกอ้อย
ลดลง เนื่องจากเกษตรกรได้ผลผลิต 50-60 ตันต่อเฮกตาร์ และผลผลิตน้ าตาลจากอ้อยอยู่ในระดับร้อยละ 7.5 จาก
โรงงานน้ าตาลที่มีอยู่ส่วนใหญ่เป็นมรดกจากอาณานิคมดัตช์ มีโรงงานน้ าตาลใน BUMN ร้อยละ 9 ในสุมาตราเหนือ
ร้อยละ 5 ผลผลิตของโรงงานน้ าตาลอินโดนีเซียโดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 7.5 ต่ ากว่าผลผลิตโรงงานน้ าตาลไทยโดยเฉลี่ยที่
ร้อยละ 12 – 13  

ตัวอย่างเช่น อ้อยจ านวน 100 ตัน ไดน้้ าตาล 7.5 ตัน ถ้าน้ าตาลกิโลกรัมละ 10,000 รูเปียห์ จะมีรายได้ทั้งสิ้น 
75 ล้านรูเปียห์ โดยแบ่งเป็นรายได้ของเกษตรกร ร้อยละ 70 และโรงงานน้ าตาลร้อยละ 30 เกษตรกรจะมีรายได้ 52.5 
ล้านรูเปียห์ ในขณะที่มีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา ค่าเช่าที่ดิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฮกตาร์ละ 54 ล้านรูเปียห์ เกษตรกร
จะเหลือก าไรเพียงเฮกตาร์ละ 3 ล้านรูเปียห์  ในขณะที่ไทยมีผลผลิตร้อยละ 13 จะได้ผลผลิตจากอ้อย 100 ตัน ได้
น้ าตาลจ านวน 13 ตัน แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีต้นทุนการผลิตน้ าตาลต่ ากว่าอินโดนีเซีย แม้ว่าจะขายน้ าตาล
กิโลกรัมละ 10,00 รูเปียห์ ก็มีก าไร  

หากพิจารณาร่วมกับต้นทุนของปัจจัยอ่ืน ๆ เช่น โครงสร้างพ้ืนฐาน และอัตราดอกเบี้ยธนาคารร้อยละ 9 
(อัตราดอกเบี้ยธนาคารของไทย ร้อยละ 2.2) เป็นต้น  จะเห็นได้ชัดว่าการผลิตอ้อยในอินโดนีเซียไม่มีความได้เปรียบ
เชิงเปรียบเทียบ อุตสาหกรรมการผลิตน้ าตาลยังต้องพ่ึงพิงเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

 ส านักงานส่งเสริมการค้าฯ ณ กรุงจาการ์ตา มีข้อสังเกตว่าผลผลิตอ้อยในอินโดนีเซียลดลง เนื่องจากเกษตรกร
หันไปเพาะปลูกอย่างอ่ืนแทนการปลูกอ้อย ส่งผลให้อินโดนีเซียยังต้องพ่ึงพาการน าเข้าน้ าตาลดิบ เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มและอาหารในประเทศ ทั้งนี้ น้ าตาลเป็นสินค้าควบคุมการน าเข้า มีระเบียบการ
น าเข้าที่รัดกุม 

       (แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ Detik ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2559) 
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ราคาหอมแดงของอินโดนีเซียพุ่งสูงขึ้น 
 

 Amran Salaiman รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรยังคงปฏิเสธการเห็นชอบให้น าเข้าหอมแดง โดยอ้างว่า
ผลผลิตหอมแดงในประเทศยังคงมีจ านวนมากเกินกว่าความต้องการของผู้บริโภคภายในประเทศ  

แม้หลายฝ่ายเรียกร้องให้รัฐบาลน าเข้าหอมแดง เนื่องจากราคาหอมแดงที่พุ่งสูงขึ้น โดยขอให้สมาคมต่าง ๆ 
ช่วยกันรักษาเสถียรภาพราคาอาหารในช่วงถือศีลอด เช่น ข้าวสาร หอมแดง กระเทียม และเนื้อไก่ ให้ถือว่าเป็นความ
รับผิดชอบร่วมกัน โดยข้อมูลของกระทรวงเกษตรระบุว่า ผลผลิตหอมแดงของอินโดนีเซียจ านวน 241,600 ตัน ขณะที่
ความต้องการในการบริโภคจ านวน 175,600 ตัน  

 ก่อนหน้านี้ Panggah Susanto อธิบดีกรมอุตสาหกรมเกษตร กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า รัฐบาล
อินโดนีเซียวางแผนน าเข้าหอมแดง เนื่องจากราคาหอมแดงสูงขึ้น ปัจจุบันราคาหอมแดงกิโลกรัมละ 40,000 รูเปียห์
นับว่าแพงเกินไป ก่อนหน้านี้ราคาหอมแดงลดลงเหลือกิโลกรัมละ 20,000 รูเปียห์ ซึ่งคาดว่าจะน าเข้าก่อนเดือนถือศีล
อด (เดือนมิถุนายน) และช่วง Idul Fitri (เดือนกรกฏาคม) ความต้องการบริโภคหอมแดงเพ่ิมข้ึน 

 ส านักงานส่งเสริมการค้าฯ ณ กรุงจาการ์ตา มีข้อสังเกตว่าราคาหอมแดงในประเทศอินโดนีเซียสูงขึ้น อาจ
เนื่องมาจากใกล้เข้าสู่เดือนถือศีลอด ซึ่งตามปกติในช่วงถือศีลอด และ Idul Fitri ราคาอาหารจะพุ่งสูงขึ้น เป็นที่น่า
สังเกตว่าผลผลิตหอมแดงในประเทศมีมากกว่าความต้องการของผู้บริโภค แต่ยังคงมีราคาสูงขึ้ น อาจจะมีปัจจัยอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้องและส่งผลกระทบต่อราคาหอมแดงในประเทศ 

            (แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ Detik ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2559) 
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ISEI และ Kadin จับตาเกษตกร 1 ล้านรายรว่มโครงการเกษตรกรรมแบบย่ังยืน 

 

 

        สมาคมนักเศรษฐศาสตร์อินโดนีเซีย (ISEI) และหอการค้าและอุตสาหกรรม
อินโดนีเซีย (Kadin) ร่างโครงการนวัตกรรมใหม่ มีเป้าหมายการเพ่ิมรายได้ส าหรับ
เกษตรกร 1 ล้านคนในอุตสาหกรรมสินค้าโภคภัณฑ์ต่าง ๆ ภายในปี 2563 

        ความร่วมมือเพ่ือการเกษตรแบบยั่งยืนของอินโดนีเซีย (PISAgro) โดยมี
เป้าหมายปี 2559 มีเกษตรกรกว่า 445,000 คน เพ่ือบริหารจัดการที่ดินกว่า 
350,000 เฮกตาร์ มีเกษตกรที่เข้าร่วมเพียง 83,000 คน บนพื้นที่ 67,000 เฮกตาร์ 

        Muliaman Hadad ประธาน ISEI กล่าวว่าปัจจุบันเกษตกรประสบปัญหา 

การเข้าถึงเงินทุน เมล็ดพันธุ์คุณภาพ และปุ๋ยที่ดี การก าหนดแผนการด าเนินงานและประสานงานสถาบันการศึกษา 
ปัจจุบันรัฐบาลได้เริ่มโครงการเงินกู้ขนาดเล็ก (KUR) ส าหรับเกษตกร แต่โครงการอ่ืนๆ อยู่ระหว่างการจัดหาเงินทุน
ส าหรับการด าเนินการ 

 Rosan Roeslani ประธาน Kadin อินโดนีเซีย กล่าวว่า เกษตรกรมีบทบาทส าคัญในเศรษฐกิจของอินโดนีเซีย 
แต่มีอุปสรรคมากที่ต้องปรับปรุงการผลิต และคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 

 โครงการนวัตกรรมส าหรับภาคเกษตรกรรม เป็นโครงการเงินกู้ขนาดเล็กของรัฐ KUR-Plus โครงการสินเชื่อ
ส าหรับเกษตรกรที่มีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ เช่น การจัดหาค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพในช่วงที่รอเก็บเกี่ยว โปรแกรมนี้จะ
ให้การสนับสนุนปัจจัยพ้ืนฐานด้านการเพาะปลูก การจัดหาเมล็ดพันธุ์และปุ๋ย การให้ค าปรึกษา และการด าเนินการ
เพาะปลูกท่ีดี (GAP) อย่างเคร่งครัด การธนาคาร การศึกษาทางด้านการเงิน และสหกรณ์ 

 โครงการน าร่องโครงการนี้ประสบความส าเร็จตั้งแต่ปี 2554 ได้แก่ ข้าวโพด น้ ามันปาล์ม กาแฟ โกโก้ ข้าว ถั่ว
เหลือง มันฝรั่ง และยาง ภายใต้โครงการก าลังการผลิตของเกษตรกร และรายได้เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 25 มีเกษตรกร
จ านวนมากต้องการเข้าถึงสินเชื่อทางการเงินที่เหมาะสมเพ่ือเพ่ิมผลผลิต และความเป็นอยู่ของเกษตรกร 

 ส านักงานส่งเสริมการค้าฯ ณ กรุงจาการ์ตา มีข้อสังเกตว่าการด าเนินโครงการเกษตรกรรมแบบยั่งยืนของ
อินโดนีเซียของภาคเอกชน ช่วยยกระดับและพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรเพ่ือให้เข้าใกล้เป้าหมายในการเป็นประเทศ
ที่พ่ึงพาตนเองได้ของอินโดนีเซีย  อย่างไรก็ดี ย่อมมีผลกระทบต่อด้านการค้าระดับหนึ่ง 

               (แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ Jakarta Post ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2559) 
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การเพิกถอนข้อบังคับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ได้ท าให้เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ถูกกฏหมาย 

 ล่าสุด ข้อบังคับที่ออกโดยเทศบัญญัติของปาปัวร์ ในการห้ามแจกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฟรี มีเป้าหมายเพ่ือ
ปกป้องชาวปาปัวร์จากผลกระทบเชิงลบจากการบริโภคแอลกอฮอล์ เพราะถ้าขาดการควบคุมด้านการจ าหน่ าย และ
การบริโภคจะน าไปสู่การเพ่ิมจ านวนการล่วงละเมิดทางเพศ และความรุนแรงรูปแบบอื่นๆ 

 ส านักงานส่งเสริมการค้าฯ ณ กรุงจาการ์ตา มีข้อสังเกตว่าการเพิกถอนข้อบังคับการจ าหน่ายและการบริโภค
แอลกอฮอล์ จะท าให้มีเงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจของประเทศเพ่ิมขึ้น โดยการแก้ไขกฏหมายห้ามจ าหน่ายสุราจะเพ่ิม
การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต เพ่ือเป็นรายได้ภาครัฐ  ส าหรับผู้ลงทุนไทยที่สนใจลงทุนด้านร้านอาหาร ควรมีการศึกษา
กฎหมายท้องถิน่อย่างรอบคอบ 

               (แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ Jakarta Post ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2559) 

 

 

 

การยกเลิกข้อบังคับที่ห้ามจ าหน่ายแอลกอฮอล์
ในบาง พ้ืนที่  ได้แก่  Yogyakarta และ West  Nusa 
Tenggara ท าให้การบริโภคแอลกอฮอล์ถูกต้องตาม
กฏหมาย สร้างผลกระทบทับซ้อนเนื่องจากขัดแย้งกับ
กฏหมายบางฉบับ 

กระทรวงกิจการภายในอินโดนีเซียอยู่ระหว่าง
การปรับปรุงระเบียบข้อบังคับเพ่ือควบคุมการจ าหน่าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น อนุญาตให้จ าหน่ายในโรงแรม
ชั้นน า และการห้ามจ าหน่ายให้แก่เยาวชน เป็นต้น 

      


