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ข่าวเด่นประจ าสัปดาห ์
สคต.กรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย 

29 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน  2561 
 

ผลิตภัณฑ์พลาสติกของอินโดนีเซียได้มาตรฐานของตลาดสหราชอาณาจักร 

 บริษัท PT Asia Cakra Plastik บริษัทขนาดเล็กผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกของอินโดนีเซียประสบ
ความส าเร็จสามารถปฎิบัติตามมาตรฐานของตลาดสหราชอาณาจักรท าการส่งออกไปยังสหภาพยุโรปมูลค่าปีละ 
10,000 ล้านรูเปียห์ 

 Thomas Siregar อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจ ากรุงลอนดอน (KBRI) 
กล่าวว่า ได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) ข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างบริษัทอินโดนีเซียและ
คู่ค้าในงานแสดงสินค้า Indonesia Convention Exhibition (ICE) ครั้งที่ 33 ทั้งนี้ ข้อตกลงทางธุรกิจเป็นส่วน
หนึ่งของงานแสดงสินค้าจัดโดยกระทรวงการค้าอินโดนีเซียระหว่างวันที่ 24 – 28 ตุลาคม 2561  มีอธิบดีกรม
พัฒนาการส่งออกแห่งชาติ กระทรวงการค้าของอินโดนีเซีย อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการ พาณิชย์  และเจ้าหน้าที่
ฝ่ายประสานงานด้านเศรษฐกิจสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจ ากรุงลอนดอน เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน   

 เจ้าหน้าที่อินโดนีเซียแสดงความหวังว่าการลงนามในบันทึกความเข้าใจจะช่วยเพิ่มความสัมพันธ์ทาง
การค้าระหว่างอินโดนีเซียกับสหราชอาณาจักรที่ควรรักษาและขยายตลาดต่อไป ไม่เพียงแต่สินค้าพลาสติกเท่านั้น
แต่ยังรวมถึงภาคอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เช่น สิ่งทอ เฟอร์นิเจอร์ และอาหาร 

 สัญญาความร่วมมือระหว่างบริษัทอินโดนีเซียกับคู่ค้าจากสหราชอาณาจักรเข้าสู่ปีที่สองแล้ว โดยตัวเลข
การท าธุรกรรมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 300 หวังว่ากิจกรรมนี้จะส่งผลดีต่อผู้ประกอบการชาวอินโดนีเซียที่ต้องการขยาย
เครือข่ายทางธุรกิจไปยังตลาดสินค้าโดยเฉพาะในสหราชอาณาจักร 

 ปีนี้ สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจ ากรุงลอนดอนน าผู้ที่จะซื้อสินค้าจากสหราชอาณาจักรเข้า
ร่วมงานแสดงสินค้า Trade Expo Indonesia ครั้งที่ 33 โดยสหราชอาณาจักรเป็นหนึ่งในคู่ค้าหลักของอินโดนีเซีย
จากภูมิภาคยุโรป ช่วงเดือนมกราคม – เดือนสิงหาคม 2561 มูลค่าการค้าระหว่างอินโดนีเซียกับสหราชอาณาจักร 
1,760 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มข้ึนประมาณร้อยละ 12.96 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเดือน
มกราคม – เดือนสิงหาคม 2561 อินโดนีเซียมีส่วนเกินดุลการค้า 185.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

ที่มา : Tempo วันที่ 28 ตุลาคม 2561 
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ส านักงานสถิติกลางของอินโดนีเซียเปิดเผยข้อมูลข้าว 

 ส านักงานสถิติกลางของอินโดนีเซียก าลังน าเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้เพื่อประเมินผลผลิตข้าวอย่างถูกต้อง
มากขึ้น เช่น ภาพถ่ายดาวเทียมที่ใช้งานบนแอพพลิเคชั่น รวมถึงการตรวจสอบภาคพ้ืนดิน หลังจากข้อมูลภาครัฐมี
ความแตกต่างกันอย่างมาก ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่การเกษตรยอมรับว่าการรวบรวมข้อมูลการเก็บเกี่ยวข้าวมีความ
คลาดเคลื่อน ท าให้ต้องท าการน าเข้าข้าวในนาทีสุดท้ายเมื่อเกิดการขาดแคลนข้าว 

 อุปทานของอาหารหลักเป็นประเด็นอ่อนไหวเชิงการเมือง และในอดีตที่ผ่านมา การที่ราคาสินค้าสูงขึ้นก็
ท าให้เกิดความไม่สงบ การน าเข้าข้าวได้รับการวิพากวิจารณ์จากเกษตรกรและฝ่ายค้านเรื่องเป้าหมายในการพึ่งพา
ตนเอง ทั้งนี้ ภายใต้วิธีการใหม่ ส านักงานสถิติกลางประมาณการผลผลิตข้าวเปลือก 56.5 ล้านตัน ต่ ากว่าประมาณ
การเดือนกันยายนโดยกระทรวงเกษตรที่ 83 ล้านตัน โดยส านักงานสถิติกลางได้ หยุดเผยแพร่ข้อมูลข้าว ตั้งแต่ปี 
2559 และก าลังด าเนินการปรับปรุงเพื่อให้ ข้อมูลมีความน่า เชื่อถือ หัวหน้าหน่วยงานยอมรับว่าในช่วงหลาย
ทศวรรษที่ผ่านมาข้อมูลยังไม่ถูกต้อง 

 Suhariyanto หัวหน้าส านักงานสถิติกลางกล่าวว่า ปัจจุบัน ข้อมูลคาดการณ์จะมีความถูกต้องมากขึ้น 
ดังนั้น การวางแผนเชิงนโยบายจะสามารถบรรลุตามเป้าหมายมากขึ้น ส านักงานสถิติกลางประมาณการผลผลิต
ข้าวปีนี้ 32.4 ล้านตัน เมื่อเทียบกับประมาณการของกระทรวงเกษตร 48.3 ล้านตัน การคาดการณ์ที่ถูกต้องมาก
ขึ้นหมายความว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ต้องเสียพลังงานในการโต้เถียงเรื่องข้อมูลข้าว เมื่อเดือนพฤษภาคมอินโดนีเซีย
น าเข้าข้าวเพ่ิมข้ึน 500,000 ตันหลังจากท่ี Bulog หน่วยงานจัดซื้ออาหารหลักรายงานว่าคลังสินค้าข้าวลดลง โดย
ปีนี้ Bulog น าเข้าข้าว 1.8 ล้านตันจากเวียดนาม ไทย และอินเดีย  

 Darmin Nasution รัฐมนตรีว่าการกระทรวงประสานงานด้านเศรษฐกิจกล่าวว่า แม้ว่าผลผลิตต่ ากว่าที่
คาดการณ์ รัฐบาลจะยังคงไม่ตัดสินใจเพิ่มโควต้าการน าเข้าข้าว ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าปีนี้มีข้าวส่วนเกิน 2.85 ล้านตัน 
ตามประมาณการความต้องการข้าวต่อหัวของปีที่ผ่านมาและจ านวนประชากรปัจจุบัน ซึ่งต่ ากว่าอดีตจ านวน 20 
ล้านตัน 

 Suhariyanto หัวหน้าส านักงานสถิติกลางกล่าวว่า วิธีการล่าสุด จะใช้ภาพถ่ายดาวเทียมและการ
ตรวจสอบพื้นท่ีที่ใช้ส าหรับการเพาะปลูก เจ้าหน้าที่จะท าการตรวจสอบพื้นท่ีทุกเดือน เพ่ือเพ่ิมความโปร่งใส โดย
เจ้าหน้าที่จะเยี่ยมชมพ้ืนที่กว่า 200,000 แห่งทั่วประเทศและกรอกข้อมูลบนแอพพลิเคชั่นแอนดรอยด์เพ่ือประเมิน
การเติบโตของข้าว 

 การค านวณล่าสุดของส านักงานสถิติกลางพบว่า พื้นที่เพาะปลูกข้าวของอินโดนีเซียปีนี้ลดลง 7.1 ล้าน
เฮกตาร์ เมื่อเทียบกับปี 2556 จ านวน 7.8 ล้านเฮกตาร์  

 วิธีการเดียวกันนี้จะใช้เพื่อประเมินผลผลิตข้าวโพดปีหน้า Syukur Iwantoro เลขาธิการกระทรวงเกษตร
ไม่ได้กล่าวถึงข้อมูลของกระทรวงเกษตรที่แตกต่างแต่ยินดีที่จะปรับปรุงข้อมูล 
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 จังหวัดที่มีผลผลิตข้าวสูงสุด ได้แก่ ชวาตะวันออก 10.54 ล้านตัน ชวาตะวันตก 9.54 ล้านตัน และชวา
กลาง 9.51 ล้านตัน 

กราฟแสดงผลผลิตข้าวแบ่งตามภูมิภาคต่างๆ ช่วงเดือนมกราคม – ธันวาคม 2561  (หน่วย : ตัน) 

 
ผลผลิตข้าวของอินโดนีเซียเดือนมกราคม – เดือนกันยายน 2561 จ านวน 28.47 ล้านตัน ประมาณการ

ผลผลิตข้าวเดือนตุลาคม 1.52 ล้านตัน เดือนพฤศจิกายน 1.20 ล้านตัน และเดือนธันวาคม 1.22 ล้านตัน 
ประมาณการผลผลิตข้าวปี 2561 ทั้งสิ้น 32.42 ล้านตัน 

ประมาณการการบริโภคข้าวของอินโดนีเซียตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนกันยายน 2561 จ านวน 29.57 
ล้านตันซึ่งต่ ากว่าประมาณการผลผลิตข้าวตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม 2561 ท าให้อินโดนีเซียมีส่วนเกิน
ผลผลิตข้าวประมาณ 2.85 ล้านตัน 

กราฟแสดงประมาณการผลผลิตข้าวและการบริโภคของอินโดนีเซีย เดือนมกราคม –  ธันวาคม 2561  

(หน่วย : ล้านตัน) 

 

 

 

 

ที่มา : Jakarta Globe ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2561, BPS วันที่ 29 ตุลาคม 2561 


