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อินโดนีเซียจะจัดให้มีการเลือกตั้งสภานิติบัญญัติและประธานาธิบดีพร้อมกันเป็นครั้งแรกในวันที่ 17 
เมษายน 2562 โดยจะได้เห็นการแข่งขันหาคะแนนเสียงระหว่างประธานาธิบดี Joko Widodo (Jokowi) และคู่แข่งคน
เดิมอย่าง Prabowo Subianto โดยทั้งสองเคยเข้าชิงต าแหน่งประธานาธิบดีในปี 2557 และ Jokowi ชนะการเลือกตั้ง 

ในการเลือกตั้งครั้งนี้ ในฐานะผู้ด ารงต าแหน่งสูงสุด Jokowi ปฎิญานที่จะด าเนินโครงการและนโยบายที่
มุ่งเน้นด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค ขณะที่ Prabowo ปฎิญาน
ว่าจะแนะน าโครงการมืออาชีพ เช่น การสร้างงานใหม่ ลดราคา
อาหารและเชื้อเพลิง และสนับสนุนธุรกิจและอุตสาหกรรมใน
ประเทศ 

ประธานาธิบดี Joko Widodo เข้าชิงต าแหน่ง
ประธานาธิบดีในปี 2562 ภายใต้ความกดดันเรื่องค าปฎิญาน     
ที่ใช้ในการหาเสียงปี 2557 ที่ยังไม่ประสบความส าเร็จ รวมถึง
สัญญาที่จะกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศภายในปี 
2562 ให้อยู่ที่ร้อยละ 7 การบรรลุเป้าหมายการพ่ึงพาตนเองด้าน

อาหาร และลดภาระหนี้ของรัฐบาล แม้แต่โครงการที่มีความท้าทายมากและประสบความส าเร็จ เช่น โครงการ
พัฒนาสาธารณูปโภค ก็ถูกวิจารณ์อย่างหนักเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสูง มีปัญหาด้านคุณภาพ และการใช้งานต่ า 

ในทางกลับกัน Prabowo เสนอโครงการประชานิยมต่างๆ เขาให้ค าปฎิญานว่าจะลดราคาน้ ามัน
เชื้อเพลิงและค่าไฟฟ้าเพ่ือท าให้ก าลังซื้อของผู้บริโภคดีขึ้นและช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้
ประเทศควรให้ความส าคัญกับประชาชนเป็นอันดับแรก รวมถึงการพัฒนาด้านต่างๆ เพ่ือประโยชน์แก่ประชาชน
อย่างสูงสุด 

นักวิจารณ์กล่าวว่า โปรแกรมเศรษฐกิจของ Prabowo นั้นกว้างเกินไปและขัดแย้งในบางส่วน 
ตัวอย่างเช่น เขาเสนอลดราคาอาหาร ขณะเดียวกันเขาต้องการปรับปรุงสวัสดิการของเกษตรกร  
ภาคอาคารและสิ่งปลูกสร้าง 

ภาคอาคารและสิ่งปลูกสร้างยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในปีอีกห้าปีข้างหน้าหาก Jokowi ได้รับเลือกให้
เป็นประธานาธิบดีเป็นสมัยที่สอง โดยเขาได้ปฎิญาณท่ีจะผลักดันโครงการสาธารณูปโภคต่อไป  

การเชื่อมโยงระบบสาธารณูปโภคได้กลายเป็นจุดสนใจของการบริหารงานของ Jokowi ในสมัยหน้า เช่น 
การเชื่อมถนนเข้ากับสาธารณูปโภคอ่ืนๆ เช่น ท่าเรือ นิคมอุตสาหกรรม และสถานที่ท่องเที่ยว  

ในท านองเดียวกัน Prabowo สัญญาที่จะผลักดันการพัฒนาสาธารณูปโภคในระดับท้องถิ่นและนอก
เกาะชวา รวมถึงพ้ืนที่ห่างไกล การพัฒนาสาธารณูปโภคจะมุ่งเน้นให้เกิดการจ้างงานและการอ านวยความสะดวก
ให้แก่ธุรกิจเพ่ือลดความความซับซ้อนในการกระจายสินค้า และให้ค ามั่นที่จะจัดหาที่อยู่อาศัยผ่านธนาคารที่ดิน 
และพัฒนาที่อยู่อาศัยส าหรับผู้ที่มีรายได้น้อยร่วมกับภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ 

การเลือกตั้งประธานาธิบดีอินโดนีเซียปี 2562 

ประเทศอินโดนีเซีย สคต.จาการ์ตา  

                     ประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่ 25 – 29 มี.ค. 2562 
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ภาคพลังงาน 
 Jokowi ปฎิญาณท่ีจะผลักดันการพัฒนาแหล่งพลังงงานใหม่และพลังงานทดแทน (NRE) ทั้งนี้ ในระหว่าง
การอภิปรายประธานาธิบดีครั้งที่ 2 Jokowi ได้เสนอให้ใช้น้ ามันไบโอดีเซล B100 จากน้ ามันปาล์ม 100% เพ่ิมขึ้น
จากข้อก าหนดน้ ามันไบโอดีเซล B20 ในปัจจุบัน แผนงานของ Jokowi ส่วนใหญ่อาศัยน้ ามันปาล์มและพลังงาน
ความร้อนใต้พิภพ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของ NRE พลังงานผสม 23% ในปี 2568 นอกจากนี้ จะเน้นความส าเร็จ
ในด้านการเป็นอิสระและความยืดหยุ่นด้านพลังงานของประเทศ  
 Prabowo แสดงความมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้เกิดการพัฒนา NRE โดยการเพาะปลูกปาล์ม มันฝรั่ง         
มันส าปะหลัง และอ่ืนๆ บนพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรมกว่า 88 ล้านเฮกตาร์ตามโครงการไร่นาสวนผสม เพ่ือท าการผลิต  
ไบโอเอทานอลจ านวนมาก คาดว่าจะช่วยลดการน าเข้าน้ ามันเพ่ือปรับปรุงดุลการค้าของประเทศ นอกจากนี้ 
Prabowo จะกลับไปใช้รัฐธรรมนูญมาตรา 33 ปี 2488 ในการก ากับดูแลภาคน้ ามัน ก๊าซ และเหมืองแร่ รวมทั้งจะ
ด าเนินโครงการอื่นๆ ได้แก่ การจัดตั้งโรงกลั่นน้ ามัน โรงงานผลิตเอทานอล สถานีรับก๊าซ และการพัฒนาเครือข่าย
การขนส่งและจ าหน่ายก๊าซผ่านรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน 
ภาคเหมืองแร่ 
 ถ่านหินในอินโดนีเซียจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง หาก Jokowi ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีอีกครั้ง
เนื่องจาก Jokowi จะตัดสินใจเลือกใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิลส าหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าภายใต้โครงการโรงไฟฟ้า
ขนาด 35 GW เมื่อปีที่ผ่านมารัฐบาลอินโดนีเซียตัดสินใจลดสัดส่วนโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซ โดยทดแทนด้วยการใช้
ถ่านหิน เนื่องจากมีต้นทุนที่มีประสิทธิภาพมากกว่า ปัจจุบันถ่านหินคิดเป็นร้อยละ 60 ของพลังงานที่ใช้ใน
โรงไฟฟ้าของอินโดนีเซีย แร่อ่ืนๆ คาดว่าจะเติบโตเช่นกัน เนื่องจาก Jokowi มีแนวโน้มที่จะรักษานโยบายให้บริษัท
เหมืองแร่ส่งออกแร่ดิบ แม้ว่ากฎหมายเหมืองแร่ระบุให้ผู้ส่งออกต้องท าการแปรรูปแร่ในประเทศ 
 ขณะเดียวกัน Prabowo ให้ค ามั่นที่จะให้ความส าคัญกับภาคปลายน้ าในการก่อสร้างโรงถลุงแร่ ก าจัด
การค้าที่ไม่ถูกต้อง และบริษัทเหมืองแร่ต้องฝากเงินตราต่างประเทศที่ได้รับจากการส่งออกกับธนาคารในประเทศ 
นอกจากนี้ จะทบทวนโครงการโรงไฟฟ้าขนาด 35GW โดยการเปลี่ยนโรงไฟฟ้าพลังงานดีเซลและโรงไฟฟ้าพลังงาน
ถ่านหินให้เป็นโรงงานไฟฟ้า NRE ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ภาคการผลิต 
 การเจริญเติบโตของจีดีพีในส่วนของภาคการผลิตของอินโดนีเซียลดลงอย่างต่อเนื่อง Jokowi                
จึงวางแผนที่จะฟ้ืนฟูอุตสาหกรรมของประเทศและโครงสร้างพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้อง โดยการสร้างความร่วมมือ เพ่ิม
งบประมาณด้านการวิจัย การใช้วัสดุภายในประเทศ และการพัฒนาศูนย์นวัตกรรม Jokowi จะให้ความส าคัญด้าน
อุตสาหกรรมอาหาร พลังงาน และประมง เพ่ือเพ่ิมมูลค่า เพ่ิมการจ้างงาน และยกระดับโครงสร้างเศรษฐกิจ
โดยรวมของอินโดนีเซีย 
 ท านองเดียวกัน Prabowo จะพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตโดยใช้นวัตกรรมเพ่ือปรับปรุงความสามารถ
ในการแข่งขัน ผ่านการใช้วัสดุในประเทศเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าในประเทศ  เพ่ิมต าแหน่งงาน และจะฟ้ืนฟู
อุตสาหกรรมเชิงกลยุทธ์ระดับประเทศ โดยการผลิตสินค้าทุนเพื่อลดการพึ่งพาการน าเข้า 
ภาคเกษตรกรรม การเพาะปลูก และป่าไม้ 
 ภาคเกษตรกรรม Jokowi จะสนับสนุนเกษตรกรให้ผลิตเมล็ดพันธุ์ของตนเอง และใช้ปุ๋ยธรรมชาติและ
ยาฆ่าแมลงที่ท าเอง นอกจากนี้ จะสร้างเขื่อนเก็บน้ าใหม่และฟ้ืนฟูสภาพเขื่อนเก่า ในภาคปลายน้ าจะสร้างการ
เข้าถึงเงินทุน และการพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว โดยเฉพาะด้านบรรจุภัณฑ์ 
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 ภาคการเพาะปลูก Jokowo จะส่งเสริมการผลิตไบโอดีเซล เพ่ือสร้างตลาดใหม่ส าหรับน้ ามันปาล์มใน
ประเทศ เพ่ือชดเชยอุปสรรคในการส่งออกที่เป็นข้อก าหนดของสหภาพยุโรป ภาคป่าไม้ Jokowo จะด าเนินการ
ตามนโยบายแผนที่เดียว ป้องกันไฟป่า อนุรักษ์ป่าพรุ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าและท่ีดินเสื่อมโทรม 
 Prabowo สัญญาที่จะจัดตั้งศูนย์กลางเศรษฐกิจใหม่ในหมู่บ้าน ผ่านการท าอุตสาหกรรมการเกษตร 
ปรับปรุงสวัสดิการของเกษตรกรผ่านการท าฟาร์มดิจิทัล ฟ้ืนฟูบทบาทของสหกรณ์หมู่บ้าน จัดตั้งธนาคารเกษตรกร 
และส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการให้แก่ประชากรวัยรุ่นในท้องถิ่น ผ่านกระบวนการ OK OCE 
 ภาคการเพาะปลูก และป่าไม้ Prabowo จะด าเนินการปลูกป่าในพ้ืนที่เสื่อมโทรมกว่า 88 ล้านเฮกตาร์ 
เขาสัญญาว่าจะหยุดขยายน้ ามันปาล์มในพ้ืนที่ป่าหลัก และชดเชยด้วยการเพาะปลูกไร่นาสวนผสม โดยการปลูก
ปาล์ม มันส าปะหลัง และพืชอ่ืนๆ เพ่ือใช้ส าหรับการผลิตไบโอเอทานอล และเพ่ิมสัดส่วนการเพาะปลูก (พลาสมา) 
กฎระเบียบในการลงทุนและการด าเนินธุรกิจ 
 การปรับปรุงบรรยากาศในการลงทุนและการด าเนินธุรกิจ Jokowi สัญญาที่จะด าเนินการปฎิรูปด้านการ
คลัง ภาษี ใบอนุญาต และกฎระเบียบด้านแรงงาน โดยจะจัดตั้งระบบแรงงานและค่าแรงเพ่ือปรับปรุงสวัสดิภาพ
ของแรงงาน ซึ่งในขณะเดียวกันจะเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันส าหรับอุตสาหกรรมในประเทศ นอกจากนี้ 
Jokowi จะยกเลิกกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุน 
 ขณะเดียวกัน Prabowo ปฎิญาณที่จะยกเลิกกฎระเบียบที่ขัดขวางการด าเนินธุรกิจและการลงทุน 
รวมทั้งการปฎิรูปทางการเงินและระบบราชการเพ่ือปรับปรุงความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ เขามีแผนที่จะ
ปรับขึ้นค่าแรงข้ันต่ า และกองทุนบ าเหน็จบ านาญ รวมถึงการให้ความส าคัญกับแรงงานในประเทศมากกว่าแรงงาน
ต่างชาติ 
 


