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ข่าวเด่นประจ าสัปดาห์ 
สคต.กรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย 

24 - 28 มิถุนายน 2562 
 

เศรษฐกิจดิจิตอลของอินโดนีเซียเติบโตมากที่สุดในอาเซียน 

 อินโดนีเซียมีอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิตอลมากที่สุดในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ปี 2558 – 
2560 เติบโตร้อยละ 90  

Hari Santosa Sungkari รองผู้อ านวยการฝ่ายโครงสร้างพ้ืนฐานของส านักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
(Bekraf) กล่าวว่า ปี 2558 – 2560 เศรษฐกิจดิจิตอลของอินโดนีเซียเติบโตเกือบร้อยละ 90 มีการท าธุรกรรมผ่าน
แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่ส่วนใหญ่ด าเนินการโดยผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และผู้ประกอบการ
ขนาดเล็กและขนาดกลาง 

ปี 2560 การท าธุรกรรมอีคอมเมิร์ซในอินโดนีเซียมีมูลค่าถึง 8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดย 5 ล้านดอลลาร์
สหรัฐมาจากร้านค้าออนไลน์อย่าง Bukalapak, Tokopedia และอ่ืนๆ โดยข้อเท็จจริงที่น่าสนใจคือมูลค่าการท า
ธุรกรรม 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐมาจากบริษัทขนาดเล็กท่ีผู้หญิงเป็นผู้ขาย  

เขาเปิดเผยในระหว่างการเยือนภูมิภาคต่างๆ ของอินโดนีเซีย ไดแ้ก่ Magelang, Salatiga และ Bengkulu 
ว่า ได้พบกับแม่บ้านที่จ าหน่ายงานฝีมือและขนมออนไลน์ “สิ่งส าคัญของธุรกรรมดิจิตอลคือการสร้างผลประโยชน์
ให้แก่อินโดนีเซีย” 

 งาน Bekraf Developer Day Purwokerto 2019 มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดในเศรษฐกิจสร้างสรรค์เข้า
ร่วม โดยมีวัตถุประสงคเ์พ่ือพัฒนาสนับสนุนความสามารถด้านดิจิตอล 

 เขากล่าวว่า “วันนี้เราเชิญโปรแกรมเมอร์ที่มีความเชี่ยวชาญในการท าแอพพลิเคชั่นเพ่ือแก้ไขปัญหาที่
เกี่ยวข้องในระบบเศรษฐกิจดิจิตอล” 

 ตามค ากล่าวของ Sungkari อินโดนีเซียมีภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สามารถปรับเปลี่ยนประยุกต์
เพ่ือให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยมากขึ้น 
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 เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 16 กลุ่มที่สามารถพัฒนาได้ อาทิ แอพพลิเคชั่นและการพัฒนาเกมส์ สถาปัตยกรรม 
การออกแบบผลิตภัณฑ์ แฟชั่น การตกแต่งภายใน การออกแบบการสื่อสารด้วยภาพ ภาพยนตร์ อะนิเมชั่น วีดีโอ 
การถ่ายภาพ งานฝีมือ การท าอาหาร ดนตรี สื่อสิ่งพิมพ์ การโฆษณา วิจิตรศิลป์ โทรทัศน์ และวิทยุ 

     ที่มา : Antara News ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2562  

 

การเติบโตทางเศรษฐกิจของอินโดนีเซียไตรมาสที่สองของปี 2562 ร้อยละ 5.05 – 5.15 

 การเติบโตทางเศรษฐกิจของอินโดนีเซียในไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 คาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 5.05 – 5.15 
Suahasil Nazara หัวหน้าส านักงานนโยบายการคลัง กระทรวงการคลัง กล่าวว่า “เราคาดการณ์ว่า การเติบโต
ทางเศรษฐกิจจะอยู่ที่ร้อยละ 5.05 – 5.15 ดีกว่าไตรมาสแรกของปี 2562”  

 เขากล่าวว่า เศรษฐกิจของประเทศได้รับการสนับสนุนจากการบริโภคในครัวเรือนกับค่าใช้จ่ายของภาครัฐ
ที่เพ่ิมข้ึนในช่วงเทศกาล Eid al-Fitr 

 นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายในการบริโภคของสถาบันครอบครัวที่ไม่หวังผลก าไร (LNPRT) ในช่วงการเลือกตั้ง
ทั่วไป ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ เขาแสดงความหวังว่า การเติบโตด้านการลงทุนที่ซบเซาในช่วงไตรมาส
แรกของปีจะฟ้ืนตัว หลังจากท่ีก่อนหน้านี้ผู้ประกอบการหยุดกิจกรรมชั่วคราวเพื่อรอผลการเลือกตั้ง 

 “เราเห็นการลงทุนชะลอตัวลงเล็กน้อยช่วงการเลือกตั้ง นักลงทุนต่างรอผลการเลือกตั้ง ทั้งนี้ หวังว่าตั้งแต่
เดือนมิถุนายน การลงทุนจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอีกครั้ง” 

 อย่างไรก็ตาม ประมาณการการเติบโตทางเศรษฐกิจในไตรมาสที่สองของปี 2562 จะยังคงต่ ากว่าใน
ช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 ที่ร้อยละ 5.7 

 ก่อนหน้านี้ ส านักงานสถิติกลาง (BPS) บันทึกการเติบโตทางเศรษฐกิจในไตรมาสแรกของปี 2562 ที่ร้อย
ละ 5.07 มาจาการบริโภคภาคครัวเรือน ค่าใช้จ่ายของภาครัฐ และการลงทุน 

 โดยช่วงเวลาดังกล่าวการบริโภคภาคครัวเรือนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.01 สูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 – 
2561 อยู่ที่ร้อยละ 4.94 

 การเติบโตมาจากการเติบโตของการบริโภคภาครัฐที่ร้อยละ 5.21 ซึ่งเกิดจากการใช้จ่ายสินค้าและบริการ
ที่เพ่ิมข้ึน รวมถึงค่าใช้จ่ายส าหรับข้าราชการ 
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 Gross Fixed Capital Formation (PMTB) มีส่วนท าให้การเติบโตทางเศรษฐกิจในไตรมาสแรกของปี 
2562 แม้ว่าจะเพ่ิมข้ึนเพียงร้อยละ 5.03 เมื่อเปรียบเทียบกับการเติบโตของ PMTB ในช่วงระยะเวลาเดียวกันของปี 
2560 – 2561 ซ่ึงอยู่ที่ร้อยละ 4.77 และร้อยละ 7.94 ตามล าดับ 

                               ที่มา : Antara News ลงวันที ่21 มิถุนายน 2562                        

  

ชาวสวนยางหันมาปลูกข้าวโพดเนื่องจากราคาตกต่ า 

 ชาวสวนยางของ North Barito จังหวัดกะลิมันตันกลาง เริ่มหันไปปลูกข้าวโพดหลังจากที่ราคายางใน
ตลาดโลกตกต่ า 

 Nadalsyah ผู้ว่าราชการ North Barito กล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่า ธุรกิจข้าวโพดสามารถทดแทนยางที่เป็น
สินค้าหลักของภูมิภาค 

 ปี 2556 ราคายางอยู่ที่กิโลกรัมละ 5.70 ดอลลาร์สหรัฐ  แต่ราคาลดลงต่ ากว่ากิโลกรัมละ 1 ดอลลาร์สหรัฐ 

 Nadalsyah กล่าวว่า การเปิดพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวโพดสามารถปรับปรุงสวัสดิการของประชากรในภูมิภาค
และไม่ต้องพ่ึงพาการเพาะปลูกยางเพ่ือหาเลี้ยงชีพอีกต่อไป “การเพาะปลูกข้าวโพดช่วยปรับปรุงเศรษฐกิจของ
ประชาชน” 

 Nadalsyah กล่าวว่า ในปี 2557 North Barito เปิดพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวโพดประมาณ 5 เฮกตาร์ และ
ปัจจุบันมีไร่ข้าวโพด 32,000 เฮกตาร์ เขากล่าวเสริมว่ามีเป้าหมายที่จะมีไร่ข้าวโพด 50,000 เฮกตาร์ 

 Nadalsyah กล่าวว่า เกษตรกรสามารถจ าหน่ายข้าวโพดให้แก่ภูมิภาคใกล้เคียง หรือจังหวัดกะลิมันตัน
ตอนใต้ที่มีโรงงานอาหารสัตว์ที่ต้องใช้ข้าวโพด จึงไม่มีปัญหาด้านการจ าหน่ายสินค้า 

 เขากล่าวเสริมว่า ฝ่ายบริหารของ North Barito จะช่วยเกษตรกรขยายไร่ข้าวโพดเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 
เนื่องจากข้าวโพดจะสามารถปรับปรุงสวัสดิการของเกษตรได ้ 

                                           ที่มา : Antara ลงวนัที่ 29 เมษายน 2562                        

   

 


