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อินโดนีเซียต้องการโทรศัพท์ราคาถูกแต่มีฟังก์ช่ันการใช้งานที่ครบครัน 

 

 

         อินโดนีเซียนับเป็นหนึ่งในตลาดที่ส าคัญมากที่สุดในภูมิภาค โดยมีผู้ใช้
สมาร์ทโฟนร้อยละ 43 ซึ่งผู้บริโภคให้ความส าคัญกับความคงทนและฟังก์ชั่น
การใช้งานของโทรศัพท์เป็นอันดับแรก MARS ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย และ 
Advan บริษัทสมาร์ทโฟนในประเทศ ได้ร่วมกันส ารวจตลาดและพบว่า ความ
คงทน ความจุของแบตเตอรี่  ราคา ความละเอียดของหน้าจอ และ
หน่วยความจ า เป็นปัจจัยที่ชาวอินโดนีเซียใช้ในการพิจารณาเลือกซื้อสมาร์ท
โฟน  ซึ่งความต้องการของผู้ซื้อสมาร์ทโฟนชาวอินโดนีเซียจะค านึงถึงราคาที่
สามารถรับได้ ซึ่งอยู่ในช่วง 2 – 3 ล้านรูเปียห์ แต่คาดหวังฟังก์ชั่นการงานที่
ครบครันมาตรฐานทางด้านเทคโนโลยีชั้นสูง 

ปัจจุบันราคาสมาร์ทโฟนสูงสุดอยู่ที่ 1.5 – 3 ล้านรูเปียห์ ผู้ตอบแบบสอบถาม 209 คน (ร้อยละ 95) คาดหวัง
ว่าราคาโทรศัพท์ 2 ล้านรูเปียห์ คุณภาพควรที่จะเทียบเท่ากับไอโฟนที่ราคา 9 ล้านรูเปียห์ (ไอโฟน 6) ซึ่งเป็นปกติที่ผู้
ซ้ือต้องการสิ่งของที่มีฟังก์ชั่นสูงที่ราคาถูกกว่า 

 นอกจากนี้ร้อยละ 56 ของผู้ตอบแบบสอบถาม จะท าการเปลี่ยนสมาร์ทโฟนภายใน 1 – 2 ปี ถ้ามีรุ่นอื่นที่เป็น
ทีต่้องการมากกว่า  โดยร้อยละ 31 บอกว่าถึงเวลาที่ควรจะเปลี่ยนและใช้รุ่นใหม่กว่าเครื่องเก่าที่ยังคงใช้งานได้  

 จากการศึกษาพบว่าด้านการเชื่อมโยงเครือข่าย ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่ได้สนใจ 4G/LTE ซึ่งเป็น
ปัจจัยส าคัญมากพอกับความสามารถในการเชื่อมต่อ Wi-Fi การศึกษานี้ตรงข้ามกับความจริงของผู้ประกอบการ
โทรคมนาคมหลายรายที่ก าลังพยายามส่งเสริมให้ผู้ใช้เปลี่ยนไปใช้งานเครือข่าย 4G  

ข่าวเด่นประจ าสัปดาห์จากอินโดนีเซีย 
โดยส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ตา 

ฉบับท่ี 154 
5 - 10 มิถุนายน 2559 
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 การพัฒนาอุตสาหกรรมสมาร์ทโฟนของประเทศข้ึนอยู่กับแนวโน้มของโลก ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค
อินโดนีเซียอย่างแน่นอน จากผลการส ารวจตลาดโดยตรงครั้งนี้จะช่วยให้ผู้ผลิต/ผู้ขายพัฒนาผลิตภัณฑ์เหมาะสมกับ
ความต้องการของผู้บริโภค 

 Advan Digital เริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี 2541 มีเป้าหมายที่เพ่ิมส่วนแบ่งการตลาดสมาร์ทโฟนของอินโดนีเซีย 
ปี 2559 โดยมุ่งการขยายตัวในเขตชนบท สมาร์ทโฟน Advan ส่วนใหญ่ราคาอยู่ระหว่าง 600,000 รูเปียห์ – 2 ล้านรู
เปียห์ อย่างไรก็ตามปี 2558 แสดงให้เห็นว่าราคาสมาร์ทโฟนถูกไม่ได้รับประกันว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากตลาด 
แต่ควรน าเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีราคาไมสู่งมาก 

 ส านักงานส่งเสริมการค้าฯ ณ กรุงจาการ์ตา มีข้อสังเกตว่าพฤติกรรมผู้บริโภคของชาวอินโดนีเ ซียสนใจด้าน
ราคาที่ไม่สูงมากนักแต่คาดหวังจะได้สินค้าที่มี เทคโนโลยีเทียบเท่ากับสมาร์ทโฟนแบรนด์ดังที่มีราคาแพง  ตลาด
สมาร์ทโฟนอินโดนีเซียยังสามารถเติบโตได้อีกมาก  ส าหรับผู้ผลิต/ผู้ส่งออกสมาร์ทโฟนที่ต้องการเจาะตลาดอินโดนีเซีย
นั้น ควรเน้นที่ฟังก์ชั่นการใช้งานของสมาร์ทโฟน โดยเน้นที่ราคาไม่สูง 

       (แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ Jakarta Post ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2559) 

 

 

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดืม่ขนาดกลางและขนาดเล็กของอินโดนีเซีย 

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มขนาดเล็กและขนาดกลางมีความเป็นเอกลักษณ์ และมีความคิดสร้างสรรค์ 
ผลิตภัณฑ์มีความหลากหลายน่าสนใจ สามารถแข่งขันกับประเทศอ่ืน ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องดื่มและอาหาร
ขนาดกลางและขนาดเล็กใน Kabupaten Gresik ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ที่ท าจากปลา และขนม
เค้กต่าง ๆ  

       อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มของอินโดนีเซีย 
(Mamin) เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักทางด้านเศรษฐกิจ
ใน Kabupaten Gresik ชวาตะวันออก หน่วยงานราชการ
ท้ อ ง ถิ่ น  Kabupaten Gresik (Pemkab) เ ปิ ด เ ผ ย ว่ า มี
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 1,600 ราย ใน Kota 
Giri ที่บางส่วนยุติกิจการ และมีบางรายจดจัดตั้งกิจการใหม่
และบางรายก้าวเป็นกิจการขนาดใหญ่        
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อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มขนาดเล็กและขนาดกลางในช่วงเดือนมกราคม – เดือนมีนาคม 2559 มี 
160 บริษัทยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจใหม่ ตั้งแต่ปี 2559 จะต้องมีหมายเลขประจ าตัวผู้เสียภาษ ี(NPWP) ซ่ึงคาด
ว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยทางส านักงานสาธารณสุขใน Gresik จะท าการตรวจสอบ
การแพร่กระจายสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจากอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มขนาดกลางและขนาดเล็กสถาน
ที่ตั้งใกล้โรงเรียนและตลาด โดยซื้อชุดรักษาความปลอดภัยอาหารจากงบประมาณในระดับภูมิภาค ตั้งแต่เดือน
มกราคม 2559 เพ่ือท าการตรวจสอบสินค้าจากอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก 

ส านักงานส่งเสริมการค้าฯ ณ กรุงจาการ์ตา มีข้อสังเกตว่ารัฐบาล ภาคการศึกษา และภาคเอกชนอินโดนีเซีย
มีทิศทางผลักดันอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มไปในทิศทางเดียวกัน  ท าให้อินโดนีเซียมีศักยภาพสามารถแข่งขัน
กับประเทศอ่ืน ๆ และการมธีุรกิจอาหารและเครื่องดื่มขอจดทะเบียนใหม่จ านวนมาก แสดงให้เห็นถึงตลาดในประเทศ
ที่มีศักยภาพท้ังทางด้านการผลิตและผู้บริโภค 

             (แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ Kompas ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2559) 

 

อินโดนีเซียน าเข้าปลา 

  

อินโดนีเซียมีการน าเข้าปลาเป็นประจ า ข้อมูลจากกระทรวงกิจการทางทะเลและการประมง (KKP) ประเภท
ปลาที่มีการน าเข้ามากที่สุด ได้แก่ ปลาแมคคาเรล และปลาซาร์ดีน การน าเข้าปลาส่วนใหญ่เพ่ือส าหรับใช้ใน
อุตสาหกรรมแปรรูปปลา และเป็นปลาที่ไม่มีในประเทศ อีกทั้งปลาในประเทศ และปลาที่น าเข้ามีขนาดแตกต่างกัน 
อุตสาหกรรมแปรรูปปลามีความต้องการขนาดของปลาที่แตกต่างกัน 

 เดือนมกราคม - เดือนเมษายน 2559 มีการน าเข้าปลาแมคเคอเรล 23,652 ตัน ปลาซาร์ดีน 19,823 ตัน ปลา
ทูน่า 18,210 ตัน ปูม้า 4,460 ตัน หอย 3,757 ตัน และปลาแซลมอน 2,900 ตัน ช่วงเดือนมกราคม – เดือนมีนาคม 
2559 มีการน าเข้าปลาจ านวน 29,035 ตัน ต่ ากว่าช่วงระยะเวลาเดียวกันของปี 2558 จ านวน 57,258 ตัน มูลค่าการ
น าเข้าปี 2558 มูลค่า 378.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 9.6 ของมูลค่าการส่งออกปลาในปีเดียวกันมูลค่า 3.94 
พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ปริมาณน าเข้าปลาทั้งสิ้นปี 2558 จ านวน 296,072 ตัน ปี 2557 จ านวน 207,000 ตัน และปี 
2556 จ านวน 354,404 ตัน 

 ส านักงานส่งเสริมการค้าฯ ณ กรุงจาการ์ตา มีข้อสังเกตว่าอินโดนีเซียยังคงน าเข้าปลาเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรม
แปรรูปปลา โดยมีแนวโน้มว่าในปี 2559 การน าเข้าปลาลดลงจากปีก่อน   

                (แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ Detik ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2559) 
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ความคืบหน้าจ านวนหอมแดงของอินโดนีเซีย 
 

ช่วง 10 วันที่ผ่านมา หอมแดงจ านวน 1,240 ตันจาก Bima ที่ Nusa Tenggara Barat ศูนย์กลางการผลิต
หอมแดงที่เก็บในคลังสินค้าของ BULOG ที่ Kelapa Gading กรุงจาการ์ตาตอนเหนือ จ านวนมากเน่าเสีย เนื่องจาก 
BULOG ได้เตรียมไว้ส าหรับผู้บริโภคในช่วงถือศีออดที่คาดว่าจะสูงขึ้น แต่พ่อค้าจ านวนมากในตลาดไม่ยอมซื้อ
หอมแดงจาก BULOG  

รัฐบาลให้  3 รัฐวิสาหกิจท าการน าเข้าหอมแดง ได้แก่  Bulog, PT Berdikali และ PT Perusahaan 
Perdagangan Indonesia (PPI) จ านวน 2,500 ตัน ซึ่งหอมแดงชุดแรกจะเข้ามาในช่วงกลางเดือนนี้ โดยยังท าการ
ต่อรองราคากับประเทศผู้ส่งออกหอมแดง 4 ประเทศ ได้แก่ ฟิลิปปินส์ ไทย เวียดนาม และอินเดีย ยังคงดูผลผลิตใน
ประเทศก่อนถ้ามีเพียงพอก็สามารถเลื่อนการน าเข้าหอมแดงออกไป 

 Amran Sulaiman รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรให้ข้อมูลว่าพบหอมแดงส่วนที่เน่าเสียไม่ได้มาจากการซื้อ
จาก Bima ซึ่งในจ านวน 1 ตัน มีเพียง 5 ลิตรที่เน่าเสีย จากประสบการณ์ที่ผ่านมาเมื่อเข้าสู่เดือนรอมฏอน ราคา
หอมแดงจะลดลง สิ่งทีส่ าคัญคือตอนนี้ราคาหอมแดงได้ลดลงแล้ว 

 ก่อนหน้านี้พ่อค้าหอมแดงในตลาด Pasar Induk Kramat Jati กล่าวว่า หอมแดงที่มาจาก Bima เน่าเสีย 
เนื่องจาก BULOG เป็นมือใหม่ด้านการจัดเก็บหัวหอม ซ่ึงท าให้หอมแดงท่ียังคงมีสภาพดีทาง BULOG ต้องเร่งจ าหนา่ย
ในราคาต่ า 

 BULOG ได้ออกมายืนยันว่ามีหอมแดงจ านวนหนึ่งเน่าเสียจริง แตม่ีจ านวนไม่มากตามที่ข่าวออกมาก่อนหน้านี้ 
ซึ่งมีหอมแดงที่มาจาก Bima 1,240 ตัน โดยจ านวน 1,000 ตันส่งมาที่ BULOG ส่วนที่เหลืออีก 240 ตันส่งตรงไปยัง
ตลาด สัดส่วนหอมแดงที่เสียหายร้อยละ 10 -15 ถือว่าเหมาะสม เนื่องจากหอมแดงที่ซื้อมาจาก Bima ชื้น และการ
ขนส่งจาก Bima มาถึงกรุงจาการ์ตาต้องใช้ระยะเวลาถึง 5 วัน ซึ่งต่อไปทาง BULOG จะระมัดระวัง ในการเลือกซื้อ
หอมแดงมากขึ้น โดยจะค านวนถึงความชื้นของหอมแดง รวมถึงระยะเวลาในการเดินทาง รวมถึงได้ศึกษาถึงวิธีในการ
จัดเก็บหอมแดงในคลังสินค้า ชั้นวาง และการระบายอากาศ 

 ส านักงานส่งเสริมการค้าฯ  ณ กรุงจาการ์ตา มีข้อสังเกตว่าอินโดนีเซียยังคงมีหอมแดงในประเทศ แต่รัฐบาล
ได้มอบหมายให้ 3 หน่วยงานท าการจัดซื้อและน าเข้าหอมแดง  ในขณะที่การน าเข้าไม่สามารถด าเนินการได้ทันที
ในช่วงที่ราคาหอมแดงพุ่งสูงขึ้น ประกอบกับหน่วยงานจัดซื้อยังอยู่ระหว่างเจรจาซื้อขายกับต่างประเทศ ในขณะที่
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ผลผลิตหอมแดงเริ่มทยอยออกสู่ตลาดมากขึ้น  จึงเป็นไปได้ว่า 3 หน่วยงานอาจซื้อหอมแดงไม่ครบตามเป้าหมาย หรือ
อาจมีการเลื่อนการรับมอบ 

                  (แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ detik ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2559) 

 

ประธานผู้แทนราษฎร DPR เข้าชมข้าวที่น าเข้าจากเวียดนามจากโกดังข้าวของ Bulog 

 

Ade Komarudin ประธานสภาผู้แทนราษฏร (DPR) เข้าเยี่ยมชมโกดังข้าว BULOG ที่ Kelapa Gading กรุง
จาการ์ตาตอนเหนือ โดยตรวจสอบข้าวที่น าเข้าจากเวียดนามจ านวน 30,000 ตัน เป็นข้าวหักร้อยละ 15 จ านวน 
10,000 ตัน ราคากิโลกรัมละ 7,900 รูเปียห์ และในปี 2559 ท าการจัดซื้อข้าวจากเกษตรกร 45,000 ตัน เมื่อปี 2558 
ซื้อข้าวจากเกษตรกร 30,000 ตัน 

 ก่อนหน้านี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรบอกว่าข้าวมีส่วนเกิน แต่ท าไมต้องน าเข้า Wahyu ผู้อ านวยการ
ฝ่ายจัดซื้อของ BULOG อธิบายว่าข้าวที่อยู่ในโกดังที่น าเข้าจากเวียดนามเมื่อปี 2558 ซึ่งจนถึงตอนนี้มีจ านวนข้าวใน
ประเทศ 1.45 ล้านตัน จากเป้าหมาย 2 ล้านตัน การน าเข้าเป็นนโยบายของรัฐบาล เนื่องจากปี 2558 มีปริมาณข้าวไม่
เพียงพอโดยผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ่  

 ส านักงานส่งเสริมการค้าฯ ณ กรุงจาการ์ตา มีข้อสังเกตว่าอินโดนีเซียยังคงมีข้าวในโกดังที่ น าเข้าจาก
ต่างประเทศตั้งแต่เมื่อปี 2558 ประกอบกับการประเมินสถานการณ์การผลิตของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรว่าปี 
2559 อินโดนีเซียมีผลผลิตข้าวส่วนเกินจากความต้องการของผู้บริโภคในประเทศ จึงอาจจะไม่มีการน าเข้าข้าวในปีนี้  
อย่างไรก็ดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรได้ยืนยันตลอดมาว่าผลผลิตข้าวมีเพียงพอกับความต้องการภายในประเทศ 

                  (แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ Detik ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2559) 

 

ราคาน  าตาลในอินโดนเีซียพุ่งสูง 

  

ราคาน้ าตาลพุ่งสูงเกิดจากไม่มีอุปทานน้ าตาลจากโรงงานน้ าตาล ขณะที่โรงงานน้ าตาล 3 แห่ง ได้แก่ 
Jatitujuh, Subang และ Tersana Baru เพ่ิงเริ่มท าการผลิตน้ าตาลเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2559 ขณะที่โรงงาน
น้ าตาลใหม่ Sindanglaut เริ่มท าการผลิตเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2559 
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 ปัจจุบันมีน้ าตาล 2,100 ตัน ตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม 2559 โรงงานน้ าตาล PT Rajawali II ไม่มีอุปทาน
น้ าตาล เนื่องจากน้ าตาลทั้งหมดได้ส่งไปที่ตัวแทนจ าหน่าย และเม่ือเริ่มเข้าสู่เดือนรอมฎอนราคาน้ าตาลจะสูงขึ้น ราคา
น้ าตาลอยู่ที่กิโลกรัมละ 15,000 – 16,000 รูเปียห์ ซ่ึงถือว่าราคาค่อนข้างสูง  

 ส านักงานส่งเสริมการค้าฯ ณ กรุงจาการ์ตา มีข้อสังเกตว่าปริมาณการผลิตน้ าตาลในอินโดนีเซียไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของผู้บริโภคที่มากขึ้นในช่วงเดือนรอมฎอน เพ่ือควบคุมราคาน้ าตาลในประเทศ ซึ่งรัฐบาลจะท าการ
น าเข้าเพ่ือให้มีปริมาณน้ าตาลเพียงพอ และราคาไม่สูงเกินไป ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค 

             (แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ Tempo ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2559) 

 


