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ข่าวเด่นประจ าสัปดาห์ 
สคต.กรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย 

วันที่ 16 - 20 กันยายน 2562 
 

อินโดนีเซียส่งเสริมความร่วมมือในทะเลจีนใต้ผ่านสวนอุตสาหกรรม (Industrial Parks)  

 Dr. Siswo Pramono ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาและวิเคราะห์นโยบาย กระทรวงการต่างประเทศ 
กล่าวว่า อินโดนีเซียส่งเสริมการส ารวจศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจในทะเลจีนใต้ ซึ่งเป็นภูมิภาคยุทธศาสตร์ที่
สนับสนุนการเชื่อมต่อทั่วโลก โดยสร้างความร่วมมือระหว่างสวนอุตสาหกรรมต่างๆ “บาตัมเป็นหนึ่งในภูมิภาคของ
อินโดนีเซียที่ก าลังเติบโต มีสวนอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในบาตัมมากว่า 20 แห่ง โดยเกาะแห่งนี้มีท าเลที่ตั้งทาง
ยุทธศาสตร์ของเส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศที่คับคั่ง การเชื่อมต่อทะเลจีนใต้กับส่วนต่างๆ ของโลก บาตัมได้ท า
การพัฒนาให้เป็นหนึ่งในประตูของอินโดนีเซียด้านเศรษฐกิจดิจิตอลและเศรษฐกิจสร้างสรรค์” 

 Pramono กล่าวว่า การเชื่อมต่อทางธุรกิจเป็นปัจจัยส าคัญในการเลือกบาตัมเป็นสถานที่ส าหรับการ
ประชุมเพ่ือการบริหารจัดการความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ครั้งที่ 29 ที่จัดขึ้นในวันที่ 11 – 12 กันยายน 2562 ซึ่ง
ทะเลจีนใต้มีความท้าทายและโอกาสทางเศรษฐกิจมหาศาล 

 การเริ่มเข้าสู่ศตวรรษแห่งเอเชีย ภูมิภาคนี้จะมีบทบาทส าคัญในฐานะผู้ให้บริการด้านอาหารและความ
มั่นคงทางพลังงานในอนาคต เส้นทางเชื่อมต่อทางทะเล (sea-lane of communications : SLOCs) ในทะเลจีน
ใตม้ีความส าคัญเชิงกลยุทธ์ในการสนับสนุนเศรษฐกิจโลก 

 ดังนั้น อินโดนีเซียเล็งเห็นความร่วมมือทางธุรกิจและเศรษฐกิจระหว่างสวนอุตสาหกรรมในภูมิภาคนี้ เป็น
พ้ืนที่ที่มีศักยภาพด้านความร่วมมือในทะเลจีนใต้ในอนาคต 

 อาเซียนมีเขตเศรษฐกิจประมาณ 1,600 แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสวนอุตสาหกรรมที่มีเครือข่ายการเชื่อมต่อ
ระดับภูมิภาคเพ่ิมข้ึน ต้องขอบคุณแผนแม่บทการเชื่อมต่อของอาเซียน ท าให้มีสวนอุตสาหกรรมหลายแห่งในทะเล
จีนใต้ที่ได้รับการพัฒนาอย่างจริงจัง 
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 สวนอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ตั้งอยู่ใกล้ชายทะเล เพราะต้องมีท่าเรือและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ 
ส าหรับการเชื่อมต่อ การพัฒนาดังกล่าวสมควรได้รับความสนใจเป็นพิเศษส าหรับความร่วมมือในพ้ืนที่ใหม่ๆ เท่าที่
จะเป็นไปได ้

 ความร่วมมือระหว่างสวนอุตสาหรรมเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและการ
จ้างงาน เพ่ือดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ กระตุ้นให้อุตสาหกรรมเต็มไปด้วยพลังและความคิด
สร้างสรรค์ และน าไปสู่การปรับปรุงมาตรการในการสร้างความเชื่อมั่นในทะเลจีนใต้ผ่านกิจการทางธุรกิจ 

 ดังนั้น ประเทศต่างๆ ในเขตทะเลจีนใต้จึงควรส่งเสริมการเชื่อมโยงทางธุรกิจระหว่างสวนอุตสาหกรรม
เหล่านี้ ภูมิภาคนี้จึงควรให้ความส าคัญกับการจัดประชุมทะเลจีนใต้เรื่องสวนอุตสาหกรรม 

 เมื่อเร็วๆ นี้ Retno LP Marsudi รัฐมนตรีว่ากากระทรวงการต่างประเทศของอินโดนีเซีย และ Vivian 
Balakrishnan รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสิงคโปร์ เปิดตัว Nongsa Digital Park (NOP) ใน
บาตัม ในฐานะที่เป็นสวนดิจิตอลแบบบูรณาการส าหรับบริษัทไอทีและผู้ประกอบการดิจิตอลจากอินโดนีเซีย 
สิงคโปร์ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 การประชุมเพ่ือการบริหารจัดการความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ครั้งที่ 29 จัดขึ้นโดยกระทรวงการต่างประเทศ
และศูนย์กลางการศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วม 54 คน จากอินโดนีเซีย จีน ลาว 
มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน และเวียดนาม ซึ่งการประชุมนี้ จัดขึ้นเป็นประจ าทุกปีที่เมืองต่างๆ ของอินโดนีเซีย
ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2533 

             ที่มา : Jakarta Post ลงวนัที่ 7 กันยายน 2562  

 

การใช้ระบบดิจิตอลในงานทรัพยากรบุคคล ท าให้ SMEs สามารถมุ่งพัฒนาขีดความสามารถบุคคลกร 

 เมื่อบริษัทต่างๆ หันมาใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในการขั้นตอนการท างานต่างๆ ผู้ประกอบการขนาดเล็กและ
ขนาดย่อม (SMEs) หลายแห่งกไ็ด้น าเอา software ต่างๆ มาใช้เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพในการท างาน 
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 Afia Fitriati ซึ่งเป็น CEO และผู้ก่อตั้งแอพพลิเคชั่น Gadjian กล่าวว่า ผู้ประกอบการหลายแห่งต้องการ
แอพพลิเคชั่นที่สามารถท าให้การด าเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การค านวนเงินเดือน
พนักงานและภาษีเงินได้ การบริหารจัดการข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน การจ่ายช าระค่าประกันสุขภาพของ
พนักงาน และติดตามการท างานของพนักงงาน 

Afia กล่าวว่า การค านวณเงินเดือนเป็นงานที่ซับซ้อน เพราะมี
เงินเดือนรายสัปดาห์ รายวัน รายเดือน และค่าล่วงเวลา หากค านวณด้วยมือ
ต้องใช้ระยะเวลานาน แอพพลิ เคชั่นของเรามีวัตถุประสงค์ เ พ่ือเ พ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างาน เพ่ือให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมุ่งเน้นที่ การแก้ไข
ปัญหาที่ส าคัญกว่า เช่น การพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน 

โดยบริษัท start-up นี้ ก่อตั้งขึ้นเมื่อสามปีก่อนในเมืองบันดุง ชวา
ตะวันตก มีลูกค้าที่ไว้วางใจในหลายสาขา 

Afia กล่าวว่า “องค์กรต่างๆ ใช้แอพพลิเคชั่นของเรา รวมถึงร้านคา
เฟ่ ร้านบูติก และธุรกิจด้านการผลิต เราตั้งเป้าหมายที่จะเพ่ิมลูกค้า 100,000 
รายภายในปีหน้า” 

Afia ก่อนหน้านี้ท างานให้กับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซแฟชั่นกล่าวว่า 
เธอเชื่อว่าความต้องการซอฟต์แวร์ด้านทรัพยากรบุคคลจะเพ่ิมขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า เนื่องจากมีผู้ประกอบการ
ขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs) จ านวนมากตระหนักถึงความต้องการดิจิตอลมาแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากร
บุคคล 

 ปีนี้เป็นปีที่สามของเรา ความท้าทายส่วนใหญ่มาจากวัฒนธรรมการท างานขององค์กร ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อ
การลองใช้โซลูชั่นดิจิตอลใหม่ ๆ ของบุคคลากรฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในขณะเดียวกัน แผนกทรัพยากรบุคคลใน
ประเทศท่ีพัฒนาแล้วได้มีการน าซอฟท์แวร์ใหม่ๆ ไปใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการท างานแล้ว 

 ข้อมูลจากกระทรวงสหกรณ์ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs เป็นหนึ่งในผู้ขับเคลื่อนการ
เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศรายส าคัญ โดยคาดว่าจะมีผู้ประกอบการ SMEs  60 ล้านรายคิดเป็นร้อยละ 
60.34 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศในสิ้นปี นอกจากนี้ กระทรวงยังพบว่า SMEs คิดเป็นร้อยละ 97 ของ
จ านวนแรงงานในประเทศ 
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 แอพพลิเคชั่น Gadjian ทีก่่อนหน้านี้มีให้ใช้งานเฉพาะในแอนดรอยด์ ปัจจุบันสามารถใช้บริการในรูปแบบ
ซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์ Afia กล่าวว่า เธอมั่นใจว่าแอพพลิเคชั่น Gadjian ทั้งสองเวอร์ชั่นจะช่วยให้การท างาน
ง่ายขึ้น 

  ลูกค้าของแอพพลิเคชั่น Gadjian คิดค่าบริการเดือนละ 20,000 รูเปียห์ (1.43 ดอลลาร์สหรัฐ) ต่อผู้ใช้งาน 
ซึ่งราคาต่ ากว่าเมื่อเปรียบเทียบกับซอฟต์แวร์ด้านทรัพยากรบุคคลอ่ืน 

 เธอกล่าวเสริมว่า “โดยทั่วไปซอฟต์แวร์ด้านทรัพยากรบุคคลจะคิดค่าบริการ 100 ล้านรูเปียห์ส าหรับ
ผู้ใช้งาน 100 คน ซึ่งไม่ใช่ตัวเลือกที่เหมาะสม” ซึ่งแอพพลิเคชั่น Gadjian ใช้บริการเว็บ Amazon เพ่ือเก็บข้อมูล
บนคลาวด์ 

 Afia กล่าวต่อว่า แม้ว่า Gadjian เป็นแอพพลิเคชั่นบนคลาวด์ แต่ข้อมูลส าคัญท่ีอัพโหลดโดยผู้ใช้งานจะถูก
ปิดเป็นความลับ 

  Rifaatun Miladina ตัวแทนฝ่ายการเงินของ Homservis.com กล่าวว่า การบริหารงานบางส่วนที่น า
ดิจิตอลมาใช้ รวมถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทมีประโยชน์อย่างมาก ช่วยประหยัดเวลาและพลังงาน และการ
ท างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 เธอกล่าวว่า “มันมีประโยชย์มาก โดยเฉพาะการค านวณเงินเดือนพนักงานและการบัญชีทั่วไป” 

                               ที่มา : Jakarta Post ลงวันที่ 16 กันยายน 2562                

กระทรวงการค้าจะแก้ไขกฎระเบียบการน าเข้าเนื้อสัตว์ ใหร้วมข้อก าหนดการรับรองฮาลาล 

 กระทรวงการค้าอินโดนีเซียจะแก้ไขกฎระเบียบกระทรวงฉบับใหม่ Ministerial Regulation No. 
29/2019 ว่าด้วยการส่งออกและน าเข้าปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ โดยให้ความส าคัญกับข้อก าหนดในการ
รับรองฮาลาลส าหรับผู้ส่งออกต่างประเทศ 

 Indrasari Wisnu อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า Ministerial Regulation No. 29/2019 ไม่รวมข้
ก าหนดการรับรองฮาลาล เนื่องจากข้อก าหนดดังกล่าวควบคุมโดยกระทรวงเกษตร จึงท าให้เกิดข้อสันนิษฐานว่า
การน าเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ไม่จ าเป็นต้องใช้ฉลากฮาลาลอีกต่อไป  

 มาตราที่ 16 ของกฎระเบียบ No. 59/2016 ได้ก าหนดการติดฉลากสินค้าไว้ อย่างไรก็ตาม บังคับใช้เฉพาะ
การจ าหน่ายเนื้อสัตว์เท่านั้น มิได้บังคับใช้กับการน าเข้า 
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Disclaimer: ข้อมูลต่างๆที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการ
ให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจเท่านั้น โดยส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ.กรุงจาการ์ตา จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆที่อาจ
เกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลน าข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด 

 

 Wisnu กล่าวว่า กรมการค้าต่างประเทศจะแก้ไขกฎระเบียบ เพ่ือยืนยันข้อก าหนดการรับรองฮาลาล
ส าหรับเนื้อสัตว์ที่น าเข้า เพ่ือไม่ให้เกิดการเข้าใจผิดอีก 

 ฉลากฮาลาลมีความส าคัญส าหรับประชากรชาวอินโดนีเซียที่ส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม 

 Wisnu กล่าวว่า มีกฎระเบียบอย่างน้อย 2 ฉบับ ที่ปัจจุบันควบคุมการน าเข้าและจ าหน่ายเนื้อสัตว์ฮาลาล 
ได้แก่ กฎระเบียบของส านักงานควบคุมอาหารและยา (BPOM) ฉบับที่ 12/2016 ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์
อาหาร และกฎหมายฉบับที่ 33/2014 ว่าด้วยการรับรองฮาลาล 

 Wisnu กล่าวว่า กฎระเบยีบใหม่จัดท าขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับกฎระเบียบอ่ืนๆ โดยหวังว่าการน าเข้า
เนื้อสัตว์จะง่ายขึ้น เนื่องจากการรับรองฮาลาลต้องแสดงเพียงครั้งเดียวต่อกระทรวงเกษตร 

                               ที่มา : Jakarta Post ลงวันที่ 17 กันยายน 2562                

  


