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ข่าวเด่นประจ าสัปดาห์ 
สคต.กรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย 

13 - 17 พฤษภาคม 2562 
 

สุราเวสีเหนือส่งออกแป้งมะพร้าวไปยังประเทศอียิปต์ 

 Darwin Muksin หัวหน้าส านักงานอุตสาหกรรมและการค้าของ Sulut กล่าวว่า จังหวัดสุราเวสีเหนือ 
(Sulut) ส่งออกแป้งมะพร้าวไปยังประเทศอียิปต์ตั้งแต่เริ่มเข้าสู่เดือนถือศีลอด  เพ่ือตอบสนองความต้องการที่
เพ่ิมข้ึน โดยส่งออกสองครั้งๆ ละ 104 ตัน 

 Darwin กล่าวว่า การส่งออกสามารถช่วยเพ่ิมอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินรูเปียห์ ซึ่งการส่งออกครั้งแรกมี
มูลค่า 113,143 ดอลลาร์สหรัฐ และครั้งที่สองมูลค่า 116,259 ดอลลาร์สหรัฐ 

 ประเทศในตะวันออกกลางมีความต้องการแป้ง
มะพร้าวเพ่ิมขึ้นก่อนที่จะเข้าสู่เดือนถือศีลอด ตามปกติ
แล้ว จะส่งออกแป้งมะพร้าวเพียงเดือนละครั้ง แต่ในช่วง
เดือนถือศีลอดจะส่งออกเดือนละสองครั้ง โดยหวังว่า
การส่งออกแป้งมะพร้าวไปยังอียิปต์จะเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 

 การส่งออกแป้งมะพร้าวไปยังอียิปต์เป็นโอกาสอันดีของ Sulut ที่จะขยายการส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์หลัก
ไปยังประเทศอ่ืนๆ ทั่วโลก 

 แป้งมะพร้าวเป็นหนึ่งสินค้าหลักของสุราเวสีเหนือ มีการส่งออกไปต่างประเทศจ านวนมาก แม้ว่าในขณะนี้
อียิปต์จะไม่ใช่ตลาดส่งออกแป้งมะพร้าวที่ใหญ่ที่สุด แต่อียิปต์เป็นหนึ่งในตลาดที่มีศักยภาพในภูมิภาคแอฟริกา  

 “แป้งมะพร้าวเป็นหนึ่งในวัตถุดิบหลักของอียิปต์ ดังนั้น มองในแง่ดีว่าการส่งออกไปอียิปต์ในอนาคตจะ
เพ่ิมข้ึน” 

     ที่มา : Antara ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562  
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เรือประมงที่ถูกจมลงกว่าครึ่งหนึ่งมาจากประเทศเวียดนาม 

 เจ้าหน้าที่กระทรวงการเดินเรือและการประมงระบุว่า ในปี 2557 – 2562 รัฐบาลอินโดนีเซียจมเรือประมง
ต่างชาติ 539 ล าที่ลักลอบจับปลาแบบผิดกฎหมายในน่านน้ าอินโดนีเซีย โดยร้อยละ 55 มาจากประเทศเวียดนาม  

 Yunus Hussein เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญหน่วยงานปฎิบัติการต่อต้านลักลอบการท าประมงผิดกฎหมายให้
ข้อมูลว่า เรือประมงส่วนใหญ่ถูกยึดในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ท าให้ เกิดประเด็นขัดแย้งระหว่างประเทศ โดย
อินโดนีเซียไม่สามารถส่งตัวชาวประมงเหล่านั้นเข้าคุกเพราะท าผิดกฎหมายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ท าได้เพียงสั่ง
จ่ายค่าปรับ ซ่ึงชาวประมงไม่มีเงินจึงไม่สามารถจ่ายค่าปรับได้ 

 Yunus กล่าวว่า ทางการอินโดนีเซียสามารถด าเนินคดีกับผู้ที่กระท าผิดกฎหมายในอินโดนีเซีย ชาวประมง
อินโดนีเซียจ านวนเล็กน้อยถูกจับในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพราะส่วนใหญ่ท าประมงในเขตอินโดนีเซียที่ยังอุดม
สมบูรณ์ด้วยปลาหลากหลายชนิด 

 อย่างไรก็ตาม Yunus กล่าวเพ่ิมเติมว่า ชาวอินโดนีเซียจ านวนมากท างานให้กับเรือประมงต่างชาติที่เป็น
ของนักธุรกิจไต้หวันและไทย ส่วนเใหญ่เป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ที่ถูกบังคับใช้แรงงาน ซึ่งได้รับการปฎิบัติอย่างไร้
มนุษยธรรม  

 เขากล่าวว่า กระทรวงการต่างประเทศมีกรมคุ้มครองสิทธิประชาชนที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดการปัญหา
การค้ามนุษย์ ในขณะที่กระทรวงการเดินเรือและการประมงมีอ านาจหน้าที่ที่จ ากัดในการป้องกันสิทธิของ
ชาวประมงอินโดนีเซีย 

                               ที่มา : Jakarta Post ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2562                        

  

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของอินโดนีเซียเติบโตร้อยละ 18 

 การเติบโตของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไตรมาสแรกของปี 2562 สูงสุดทีร่้อยละ 18.98 ซึ่งเป็น
ตัวเลขทีเ่พ่ิมข้ึนอย่างมาก เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ร้อยละ 7.46  

 Muhdori ผู้อ านวยการอุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องหนัง และรองเท้า กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่ า 
อุตสาหกรรมสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ (TPT) เป็นหนึ่งในภาคธุรกิจหลักที่ส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ และยัง
เป็นอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานจ านวนมาก และยังเป็นอุตสาหกรรมที่เน้นท าการผลิตเพื่อส่งออก 
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 ข้อมูลจากส านักงานสถิติกลาง (BPS) แสดงให้เห็นถึงผลผลิตของอุตสาหกรรมการผลิตขนาดใหญ่และ
ขนาดกลาง (IBS) ไตรมาสแรกของปี 2562 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.45 เมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน 
ผลผลิตของอุตสาหกรรมการผลิตขนาดใหญ่และขนาดกลางมาจากผลผลิตของภาคอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มที่พุ่ง
ขึ้นร้อยละ 29.19 เนื่องจากมคี าสั่งซื้อจ านวนมาก โดยเฉพาะจากตลาดส่งออก 

 Muhdori ให้ข้อมูลว่า การเติบโตของอุตสาหกรรมสิ่งทอที่ เ พ่ิมขึ้น ส่วนใหญ่มาจากการลงทุนใน
ภาคอุตสาหกรรมต้นน้ า โดยเฉพาะผู้ผลิตเรยอน 

 บริษัท PT Asia Pacific Rayon (APR) ในจังหวัดเรียว ลงทุน 11 ล้านล้านรูเปียห์ เมื่อปลายปี 2561 ท า
ให้โรงงานสามารถเพ่ิมผลผลิตปีละ 240,000 ตัน ซึ่งครึ่งหนึ่งของผลผลิตเป็นของตลาดส่งออก ท าให้มีการส่งออก
เพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ อุปทานจากอุตสาหกรรมต้นน้ าที่เพ่ิมขึ้นได้ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพให้แก่อุตสาหกรรมปลายน้ า 
และอุตสาหกรรมขั้นกลาง เป็นผลให้การส่งออกอุตสาหกรรมสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.1 ในไตร
มาสแรกของปีนี้ 

 นโยบายควบคุมการน าเข้าที่ของรัฐบาลอินโดนีเซียตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ได้ส่งผลกระทบเชิงบวก 
ท าให้การน าเข้าลดลงร้อยละ 2.1 ในไตรมาสแรกของปี 2562 ซึ่งการน าเข้าลดลง ส่งผลให้ดุลการค้าเพ่ิมข้ึน 

 นอกจากนี้ การเพ่ิมประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมสิ่งทอยังได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนอาชีวศึกษา
และกิจกรรมการฝึกอบรมต่างๆ ที่จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม โปรแกรมเหล่านี้ ได้สร้างความสามารถของ
ทรัพยากรมนุษยใ์นอุตสาหกรรมการผลิต 

 Muhdori เชื่อว่า การบริโภคสิ่งทอและผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่มจะเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากประชากร
ที่เพ่ิมขึ้นและการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ดังนั้น เพ่ือที่จะสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสเหล่านี้ ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศอินโดนีเซียจะต้องท างานอย่างหนัก เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยการ
น าเทคโนโลยีทีท่ันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้งานมากขึ้นตามยุคดิจิตอล  

                                              ที่มา : Antara ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2562                        

   

 


