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ข่าวเด่นประจ าสัปดาห์ 
สคต.กรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย 

25 - 29 มีนาคม 2562 
 

ธนาคารอินโดนีเซียช่วยส่งเสริมกาแฟชนิดพิเศษ 

 ธนาคารอินโดนีเซียแสดงความมุ่งมั่นที่จะช่วยเพ่ิมการส่งออกกาแฟของอินโดนีเซีย โดยอ านวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs) เข้าร่วมงานแสดงสินค้ากาแฟที่สิงคโปร์  

 SMEs เพลิดเพลินกับสิ่งอ านวยความสะดวกที่ได้รับจากธนาคารอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความ
มุ่งมั่นของธนาคารกลางที่จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น โดยงาน Cafe Asia Expo จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 
23 มีนาคม 2562 มีผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้า 154 รายจาก 25 ประเทศ 

 การเข้าร่วมงานของ SMEs อินโดนีเซียเกิดจากความร่วมมือระหว่างธนาคารอินโดนีเซีย กระทรวงการค้า
อินโดนีเซีย และสถานทูตอินโดนีเซีย ณ สิงคโปร์ 

 Cafe Asia Expo 2019 เป็นสื่อกลางในการ
น าเสนอกาแฟอินโดนีเซียที่ผลิตโดย SMEห ให้เป็น
ที่รู้จักกันในตลาดโลก 

 สิ ง ค โปร์ อยู่ ใ น ฐ านะผู้ รั บบริ ก า ร และ
ศูนย์กลางตลาดกาแฟ ดังนั้น การที่น า SMEs มา

งานแสดงสินค้าดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการในท้องถิ่นท าการตลาดผลิตภัณฑ์ของพวกเขาใน
ระดับสากล และเข้าถึงผู้บริโภคมากข้ึน 

  ที่มา : Jakarta Post ลงวันที ่23 มีนาคม 2562  

อินโดนีเซียตั้งเป้าหมายการส่งออกปุ๋ย 1.9 ล้านตัน 
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 PT Pupuk Indonesia รั ฐ วิ ส า ห กิ จ ผู้ ผ ลิ ต ปุ๋ ย ข อ ง
อินโดนีเซียตั้งเป้าหมายการส่งออกปุ๋ยปีนี้ 1.9 ล้านตันใกล้เคียงกับ
ปีก่อน  

 Aas Asikin ประธานบริษัท Pupuk Indonesia กล่าวว่า 
ปี 2561 เราส่งออกปุ๋ย 1.9 ล้านตัน คาดว่าปีนี้จะท าการส่งออก
เท่ากับปีที่ผ่านมา 

 ปุ๋ยที่ส่งออกคือปุ๋ยที่เหลือจากปุ๋ยที่ได้การอุดหนุนจาก
รัฐบาล ซ่ึงไม่ได้แจกจ่ายให้แก่เกษตรกรในช่วงเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมา 
โดย บริษัท Pupuk Indonesia ให้ความส าคัญกับความต้องการ
ปุ๋ยภายในประเทศ โดยเฉพาะเพ่ือส่งเสริมสาขาอาหาร  

 ปี 2561 การส่งออกปุ๋ยจ านวน 1.9 ล้านตัน ประกอบด้วย
ยูเรีย 1,141,720 ตัน NPK 143,558 ตัน แอมโมเนีย 659,705 ตัน 
และ ZK 12,090 ตัน 

 รัฐบาลมอบหมายให้บริษัท PT Pupuk Indonesia แจกจ่ายปุ๋ยที่ได้รับการอุดหนุนในปีนี้จ านวน 8.8 ล้าน
ตัน เมื่อปีทีผ่่านมา บริษัทส่งออกปุ๋ยไปยังเวียดนาม บังคลาเทศ จีน ไทย และนิวซีแลนด์ 

                                                                            ที่มา : Antara ลงวันที่ 21 มีนาคม 2562                        

Bulog ไม่ประสบความส าเร็จในการรับซื้อข้าวจากเกษตรกรอินโดนีเซีย 

 หน่วยงานโลจิสติกส์ของรัฐ (Bulog) สาขาสุมาตราตอนใต้ก าลังเผชิญกับความยากล าบากที่จะบรรลุ
เป้าหมายการรับซื้อข้าวจากเกษตรกรในฤดูกาลเก็บเก่ียวข้าวปีนี้จ านวน 70,000 ตัน 

 M. Yusuf Salahudding หัวหน้าสาขากล่าวว่า เมื่อต้นเดือนมีนาคม หน่วยงานสามารถรับซื้อข้าวจ านวน 
180 ตันเท่านั้น เนื่องจากราคาข้าวของเกษตรกร หรือที่เรียกว่า “ราคาหน้าฟาร์ม” สูงขึ้น  

 ข้าวดิบที่ยังไม่ได้ผ่านการรับรองคุณภาพข้าวระดับกลางหรือข้าวระดับพรีเมี่ยมมีราคาขายโดยเฉลี่ยอยู่ที่

กิโลกรัมละ 8,300 รูเปียห์ (0.53 USD) Bulog รับซื้อข้าวได้น้อยลง เพราะเกษตรกรจ าหน่ายข้าวในราคาสูงกว่า

ราคาหน้าฟาร์มท่ีรัฐบาลก าหนดไว้ที่กิโลกรัมละ 7,300 รูเปียห์ และสูงสุดที่ 8,030 รูเปียห์ 
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 Bulog รับซื้อข้าวจ านวน 180 ตันตามราคาท่ีรัฐบาลก าหนด (ราคาตลาด) โดย Bulog จัดสรรเงินซื้อข้าวปี

นี้ 10 ล้านล้านรูเปียห์ 

 ด้านโลจิสติกส์ Yusuf เชื่อมั่นว่า คลังสินค้าในสุมาตราใต้สามารถจัดเก็บข้าวได้มากขึ้น ปัจจุบันมีข้าวใน

คลังสินค้า 27,500 ตัน รวมข้าวในคลังสินค้าที่เหลือจากปีก่อน นอกจากการรับซื้อข้าวในท้องถิ่นแล้ว ข้าวบางส่วน

มาจากชวาตะวันออก  

 ข้าวที่มีอยู่ในคลังคาดว่า จะสามารถตอบสนองความต้องการของประชากรไปอีก 7 เดือนข้างหน้า และจะ

ถูกแจกจ่ายผ่านโครงการต่างๆ เช่น กองทุนช่วยเหลือสังคม (Bansos) ความช่วยเหลือเกี่ยวกับข้าว (Rastra) และ

ตลาดท้องถิ่น โดยปี 2562 Bulog ได้แจกจ่ายข้าว 4,000 ตัน ผ่านโครงการ Bansos และ Rastra แล้ว 

                                                                            ที่มา : Antara ลงวันที่ 21 มีนาคม 2562                        

                      

 


