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ข่าวเด่นประจ าสัปดาห์ 
สคต.กรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย 

วันที่ 19 - 23 สิงหาคม 2562 
 

อินโดนีเซียจะกลายเป็นหนึ่งในมหาอ านาจทางเศรษฐกิจของโลก 

 ประธานาธิบดี Joko Widodo เชื่อมั่นว่า อินโดนีเซียจะสามารถเป็นหนึ่งในประเทศมหาอ านาจทาง
เศรษฐกิจของโลกผ่านการระดมทรัพยากรทางเศรษฐกิจทั้งหมด 

 ประธานาธิบดี Joko Widodo กล่าวในสุนทรพจน์การประชุมร่างงบประมาณของรัฐปี 2563 ในการ
ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันศุกร์ “เรายืนยันได้ว่า อินโดนีเซียจะสามารถเป็นหนึ่งในประเทศมหาอ านาจทาง
เศรษฐกิจของโลก เราจะแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจของอินโดนีเซียสามารถเติบโตได้ ซึ่งเศรษฐกิจของอินโดนีเซียจะ
น าไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของประชากรอินโดนีเซียทั้งหมด” 

 ประธานาธิบดี Joko Widodo เชิญชวนให้หน่วยงานทางสังคมที่ส าคัญทั้งหมดก้าวไปข้างหน้า โดยตั้ง
สังเกตว่า คุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ (HR) เป็นกุญแจส าคัญในการเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิตอล 

 เขากล่าวว่า “เราได้เตรียมโครงการต่างๆ เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมุนษย์ โดยเป็นความพยายามเพ่ือที่จะ
ท าให้แน่ใจว่าจ านวนประชากรขนาดใหญ่สามารถก้าวกระโดดไปข้างหน้า” 

 ประธานาธิบดีกล่าวว่า “เราได้ผลิตบุคลากรที่มีความสามารถ มีคุณลักษณะ และความสามารถในการ
ปรับตัวให้เข้ากับการพัฒนาทางเทคโนโลยี อินโดนีเซียมีทุนเริ่มต้นเพื่อแข่งขันในระดับโลก” 

 อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีจ านวนประชากรมากที่สุดเป็นอันดับสี่ของโลก เขายืนยันว่า  เยาวชนเป็น
ประชากรส่วนใหญ่ของอินโดนีเซีย โดยกลุ่มชนชั้นกลางมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว 

 ประธานาธิบดี Joko Widodo กล่าวว่า “จากการปรับปรุงคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ อินโดนีเซียจะ
สามารถก้าวเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว 

 อินโดนีเซียมีประชากรขนาดใหญ่ แต่ขาดแคลนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รัฐบาลจึงหันมาให้ความ
สนใจต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถรองรับการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจดิจิตอล เพ่ือกระตุ้นการเติบโต
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ทางเศรษฐกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกได้ และเพ่ือให้อินโดนีเซีย
กลายเป็นประเทศมหาอ านาจทางด้านเศรษฐกิจในโลก 

             ที่มา : Antara News ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2562  

 

แผนงานส าหรับพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวพร้อมแล้วภายในสิ้นปี 

 กระทรวงสิ่งแวดล้อมและป่าไม้อินโดนีเซียก าลังร่างแผนงาน
เพ่ือยุติการใช้และผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น 
พลาสติก กระป๋องอะลูมิเนียม และแก้ว 

 Rosa Vivien อธิบดีด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ของ
เสียที่เป็นอันตราย และสารพิษ เมื่อวันอังคารกล่าวว่า ร่างแผนงาน ซึ่ง
รวมถึงแนวทางส าหรับการลดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว จะแล้วเสร็จ
ภายในสิ้นปีนี้ 

 Rosa กล่าวว่า แผนงานจะเป็นแนวทางส าหรับผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้ค้าปลีก และอุตสาหกรรมที่ให้บริการด้าน
อาหารและเครื่องดื่ม เพ่ือลดการใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ท าจากพลาสติก กระป๋องอะลูมิเนียม แก้ว และกระดาษ 

 Rosa กล่าวในระหว่างการจัดงานโดยหอการค้าอังกฤษในอินโดนีเซีย (BritCham) เรื่องแนวทางให้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียบรรลุความส าเร็จด้านบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนและการจัดการขยะพลาสติก “แผนงานดังกล่าวจะสนับสนุน
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมให้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยค่อยๆ ยกเลิการใช้ 
พลาสติกท่ีใช้ครั้งเดียว นอกจากนี้ เราจะขอให้พวกเขาจัดท าแหล่งรับคืนผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เพ่ือสามารถน า
กลับมาใช้ใหม่” 

 Rosa กล่าวว่า แผนงานจะอนุญาตให้มีช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านแก่ธุรกิจ 3 ประเภทเป็นระยะเวลา 10 ปี 
ได้แก่ 1) เจ้าของแบรนด์ ผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ 2) ร้านค้า
ปลีก รวมถึงซูเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์เก็ต มินิมาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ โดยเฉพาะร้านค้า ห้างสรรพสินค้าและ
ตลาดดั้งเดิม และ 3) อุตสาหกรรมผู้ให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม ประกอบด้วยโรงแรม ร้านอาหาร คาเฟ่ 
ศูนย์อาหาร และธุรกิจจัดเลี้ยง 



 
 

 

THAI TRADE CENTER, JAKARTA                                                                                                  Page 3 
Disclaimer: ข้อมูลต่างๆที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการ
ให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจเท่านั้น โดยส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ.กรุงจาการ์ตา จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆที่อาจ
เกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลน าข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด 

 

 เธอกล่าวว่า “เราตั้งเป้าหมายว่าภายใน 10 ปี พวกเขาจะสามารถออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่หรือ
เปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์ส าหรับสินค้าและบริการ ขั้นตอนดังกล่าวจะค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งการเปลี่ยนรูปแบบบรรจุ
ภัณฑ์ใหม่ไม่สามารถท าได้ในระยะเวลาอันสั้น” 

 แผนงานเป็นรูปแบบของการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต (Extended Producer Responsibility : 
EPR) ตามที่ก าหนดไว้ ในกฎหมาย Law No. 18/2008 ว่าด้วยการบริการจัดการขยะ และกฎระเบียบ 
Government Regulation No. 81/2012 ว่าด้วยการบริการจัดการขยะในครัวเรือน 

 ข้อมูลของกระทรวงสิ่งแวดล้อมและป่าไม้อินโดนีเซีย ปี 2561 ระบุ มีการผลิตของเสียประมาณ 66 ล้าน
ตัน แบ่งเป็นขยะอินทรีย์ประมาณร้อยละ 60 และขยะพลาสติกร้อยละ 15 

 อินโดนีเซียเป็นประเทศท่ีมีมลพิษขยะขนาดใหญ่ โดยเฉพาะขยะที่อยู่ในทะเล เนื่องจากเป็นประเทศที่มีหมู่
เกาะจ านวนมากและมีปริมาณขยะที่พุ่งสูงขึ้น เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ยังคงไม่ตะหนักถึงปัญหาของการทิ้งขยะ
ไม่เป็นที ่รวมถึงความส าคัญการคัดแยกขยะ  

ความพยายามของรัฐบาฐด้านการบริการจัดการขยะ และลดขยะพลาสติกนับว่ายังคงล่าช้า เมื่อ
เปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ที่เริ่มด าเนินการรณรงค์ลดการใช้พลาสติกมาแล้ว รัฐบาลได้ออกกฎระเบียบในการ
จัดเก็บค่าถุงพลาสติกจากผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีก แต่ยังคงมีปริมาณขยะจ านวนมาก โดยเฉพาะขยะ
พลาสติกท่ีมีการใช้ในตลาดดั้งเดิมจ านวนมาก  

แผนงานที่รัฐบาลอินโดนีเซียจะน ามาใช้นั้นจะส่งผลดีต่อผู้ประกอบการที่สามารถน านวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาใช้ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

                               ที่มา : Jakarta Post ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2562     

                     

 

 

 

 

 



 
 

 

THAI TRADE CENTER, JAKARTA                                                                                                  Page 4 
Disclaimer: ข้อมูลต่างๆที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการ
ให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจเท่านั้น โดยส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ.กรุงจาการ์ตา จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆที่อาจ
เกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลน าข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด 

 

อินโดนีเซียน าปัญหาไบโอดีเซลสู่ WTO 

 Enggartiasto Lukita รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าของอินโดนีเซียกล่าวว่า อินโดนีเซียส่งจดหมายไป
ยังองค์การการค้าโลก (WTO) เพ่ือร้องเรียนต่อข้อตัดสินของสหภาพยุโรปที่ก าหนดภาษีน าเข้าเพ่ือตอบโต้การ
อุดหนุน (BMAS) ทีร่้อยละ 8 – 18 ส าหรับไบโอดีเซลของอินโดนีเซีย  

  Lukita กล่าวหลังจากการประชุมประจ าปีของสภาผู้แทนระดับภูมิภาค (DPD) เมื่อวันศุกร์ โดยลังเลที่จะ
เปิดเผยข้อความในจดหมาย “เราจะส่งจดหมายไม่เกินวันนี้ มีก าหนดเวลา 15 วันในการยื่นจดหมายคัดค้าน และ
เราได้ส่งจดหมายจากนักธุรกิจด้วย” 

 ภาษีน าเข้าไบโอดีเซลของอินโดนีเซียมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2562 และน าไปปรับใช้ในอีก 4 
เดือนข้างหน้า โดยคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปอาจจะขยายเวลาของนโยบายดังกล่าวเป็นเวลา 5 ปี 

 Enggartiasto ย้ าว่า รัฐบาลอินโดนีเซียจะด าเนินนโยบายคล้ายคลึงกันโดยก าหนดอัตราภาษีผลิตภัณฑ์นม
จากสหภาพยุโรปร้อยละ 20 – 25 อย่างไรก็ตาม นโยบายจะต้องมีการวิจัยเพิ่มเติม 

 Enggartiasto แนะน าให้ผู้น าเข้ามองหาซัพพลายเออร์ในประเทศอ่ืนแทนสหภาพยุโรป “ฉันได้ขอให้ผู้น า
เข้าผลิตภัณฑ์นมหาซัพพลายเออร์รายอ่ืน เช่น สหรัฐอเมริกา อินเดีย ออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด์ หากจ าเป็นเรา
อาจจะด าเนินการจับคู่ธุรกิจ” 

 การส่งออกไบโอดีเซลไปยังสหภาพยุโรปเพ่ิมขึ้นจากปี 2560 มูลค่า 116.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็น 532.5 
ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2561 แต่ปี 2562 การส่งออกจากอินโดนีเซียไปยังสหภาพยุโรปลดลงจากปี 2561 

 อินโดนีเซียจะด าเนินนโยบายตอบโต้ทางการค้ากับสหภาพยุโรปจากกรณีพิพาทของสหภาพยุโรปที่ยกเลิก
การน าเข้าไบโอดีเซลของอินโดนีเซีย โดยอินโดนีเซียจะลดการน าเข้าผลิตภัณฑ์นมจากสหภาพยุโรปและหาซัพ
พลายเออร์รายอ่ืนทดแทน อีกท้ังก าหนดอัตราภาษีน าเข้าผลิตภัณฑ์นมจากสหภาพยุโรปสูงขึ้น 

ที่มา : Antara News ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2562     

                     

 


