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ข่าวเด่นประจ าสัปดาห์ 
สคต.กรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย 

วันที่ 23 - 27 กันยายน 2562 
 

รัฐบาลอินโดนีเซียขยายพ้ืนที่เพาะปลูกเพื่อผลผลิตน้ าตาลส าหรับเป้าหมายการพึ่งพาตนเอง 

 รัฐบาลตั้งเป้าหมายการบรรลุการพ่ึงพาตนเองด้านผลผลิตน้ าตาลภายในปี 2567 โดยการขยายพ้ืนที่
เพาะปลูกอ้อยไปนอกเกาะชวา 

 Kasdi Subagyono อธิบดีกรมเพาะปลูกกระทรวงเกษตรกล่าวว่า “รัฐบาลจะให้การช่วยเหลือผู้ปลูกอ้อย
ในพ้ืนที่ส่วนขยาย โดยการจัดสรรที่ดิน การถางที่ การให้เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย และค าแนะน าด้านเทคโนโลยีในการ
เพาะปลูก” อินโดนีเซียยังคงมีศักยภาพในการพัฒนาการเพาะปลูกอ้อยนอกเกาะชวา ที่มีประชากรหนาแน่น 

 ทั้งนี้ ได้มีการพัฒนาพ้ืนที่เพาะปลูกส่วนขยายในเขต Lampung, Nusa Tenggara ตะวันตก, Nusa 
Tenggara ตะวันออก สุราเวสีตะวันออกเฉียงใต้ และสุมาตราตอนใต้ 

 เขายังกล่าวอีกว่า รัฐบาลจะร่วมมือกับบริษัทที่อยู่ใกล้กับพ้ืนที่เพาะปลูกอ้อยส่วนขยาย เพ่ือให้ค าแนะน า
ทางด้านเทคโนโลยีกับเกษตรกรที่จะมีส่วนร่วมในการเพาะปลูกอ้อยในพ้ืนที่ส่วนขยาย 

 ข้อมูลจากอธิบดีกรมเพาะปลูกแสดงให้เห็นว่า การบริโภคน้ าตาลในประเทศโดยเฉลี่ยปีละ 2.8 ล้านตัน 
ในขณะที่ผลผลิตน้ าตาลในประเทศเท่ากับ 2.5 ล้านตัน ดังนั้น เพ่ือตอบสนองความต้องการน้ าตาลในประเทศ จึง
ต้องน าเข้าน้ าตาลปีละ 300,000 ตัน 

 ตามค าสั่งของกระทรวงเกษตร รัฐบาลวางแผนที่จะสร้างโรงงานน้ าตาลเพ่ิมอีก 15 แห่งระหว่างปี 2563 -  
2567 เพ่ือตอบสนองความต้องการน้ าตาลของอุตสาหกรรมในปี 2572 ประมาณ 3.2 ล้านตัน 

           ที่มา : Antara News ลงวนัที่ 22 กันยายน 2562  
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จ านวนประชากรช่วยผลักดันการผลิตทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับด้านนวัตกรรม 

 รัฐบาลจะใช้ประโยชน์จากจ านวนประชากรมหาศาล เพ่ือเป็นแรงผลักดันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้าน
นวัตกรรมควบคู่ไปกับโครงการพัฒนาประเทศที่ส าคัญอ่ืนๆ ที่รัฐบาลได้เปิดตัวเพ่ือส่งเสริมคุณภาพของทรัพยากร
มนุษย ์
 Masrokhan เจ้าหน้าที่ฝ่ายเชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ตั้งแต่ปี 2563 - 
2567 อินโดนีเซียจะอยู่ในช่วงเวลาที่มีจ านวนประชากรสูงที่สุด หมายความว่า อินโดนีเซียคาดการณ์ว่า จะมี
ประชากรจ านวนมากและประสิทธิภาพมากที่สุดในช่วงอายุ 15 – 64 ปี 
 อินโดนีเซียควรใช้ประโยชน์จากประชากรอย่างเหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 เขากล่าวว่า “ตามที่ประธานาธิบดี Joko Widodo กล่าว หากอินโดนเซียมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์ด้วยวิธีการใหม่ๆ เชื่อว่าประชากรจะมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว” 
 เขากล่าวว่า รัฐบาลเปิดตัวแผนงาน Making Indonesia 4.0 เพ่ือแสดงถึงความพร้อมในการเข้าสู่ยุค
อุตสาหกรรม 4.0 โดยหนึ่งในประเด็นส าคัญคือ เน้นที่แผนงานเพ่ือกระตุ้นความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ใน
ภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงภาคอุตสาหกรรมไดส้นับสนุนการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่อง 
 ข้อมูลจากส านักานสถิติกลาง (BPS) แสดงให้เห็นว่า ภาคอุตสาหกรรมคิดเป็นร้อยละ 19.52 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ในไตรมาสที่สองของปี 2562 
 เขากล่าวว่า “ศักยภาพของอุตสาหกรรมการผลิตยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจากมีการขยายธุรกิจและการลงทุน
ใหม”่ 
 กระทรวงอุตสาหกรรมบันทึกการลงทุนในภาคการผลิตปี 2561 เพ่ิมข้ึนเป็น 226.18 ล้านล้านรูเปียห์ เมื่อ
เปรียบเทียบกับปี 2557 ที่มีมูลค่า 195.74 ล้านล้านรูเปียห์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงบรรยากาศการลงทุนที่ดี ของ
อินโดนีเซีย อันเกิดจากความพยายามของรัฐบาลในการลดขั้นตอนการออกใบอนุญาต การให้สิ่งอ านวยความ
สะดวกทางการเงิน และสิ่งจูงใจที่ไม่ใช่ทางการเงิน 
 เขากล่าวว่า การลงทุนที่เพ่ิมขึ้นเป็นกุญแจส าคัญด้านการแข่งขัน นอกจากนี้ ยังมีผลกระทบอย่างต่อเนื่อง
อ่ืน รวมถึงการสร้างงานใหม่ 
 ภาคอุตสาหกรรมปี 2558 มีจ านวนแรงงาน 15.54 ล้านคน และปี 2561 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 17.4 เป็น 18 
ล้านคน 

                               ที่มา : Antara News ลงวันที ่22 กันยายน 2562                
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ธุรกิจประมงควรใช้ประโยชน์จากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน 

 ผู้ประกอบการในภาคประมงจากภูมิภาคต่างๆ ของอินโดนีเซียควรใช้ประโยชน์จากสงครามการค้า โดย
จัดหาผลิตภัณฑ์ประมงให้แก่สหรัฐอเมริกาซ่ึงตามปกติจะซื้อจากจีน 

 Susi Pudjiastuti รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการทางทะเลและการประมงกล่าวในแถลงการณ์เมื่อวัน
จันทร์ โดยยอมรับว่าได้สนับสนุนนักธุรกิจอินโดนีเซียให้ได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากสงครามการค้านี้ โดยส่งเสริม
การส่งออกผลิตภัณฑ์ประมงไปยังสหรัฐอเมริกา 

 จากสงครามการค้าดังกล่าว สหรัฐอเมริกาก าหนดอัตราภาษีน าเข้าผลิตภัณฑ์จากจีนร้อยละ 250 ท าให้
การส่งออกเนื้อปลาทูน่าจากจีนหายไปจากตลาดสหรัฐอเมริกา 14,000 ตัน ซึ่งอุปทานควรถูกแทนที่โดยปลาของ
อินโดนีเซีย 

 Sofjan Wanandi ประธานทีมผู้เชี่ยวชาญของรองประธานาธิบดีและประธานสมาคมนายจ้างของ
อินโดนีเซีย (Aprindo) ได้กล่าวก่อนหน้านี้ว่า รัฐบาลอินโดนีเซียวางแผนที่จะแทนที่ประเทศจีนด้านการค้าโดยการ
เข้าถึงนักธุรกิจสหรัฐอเมริกา  

 ด้วยเหตุนี้ Wanandi และ Luhut Binsar Pandjaitan รัฐมนตรีว่าการกระทรวงประสานงานทางทะเลได้
น านายธนาคารและตัวแทนสภาหอการค้าของสหรัฐอเมริการ่วมหารือเกี่ยวกับโอกาสทางการค้า โดยเฉพาะการ
เชื่อมต่อสินค้าระหว่างอินโดนีเซียและสหรัฐอเมริกา 

 Wanandi กล่าวว่า “ เราก าลังเข้ามามีบทบาทแทนที่ประเทศจีนในบางส่วนที่มีมูลค่ามหาศาล เพ่ือที่
สหรัฐอเมริกาซ้ือสินค้าจากเรา” 

 ผู้ประกอบการตั้งข้อสังเกตว่า ความร่วมมือทวิภาคีจะด าเนินการด้วยความรอบคอบ โดยค านึงถึงความ
ต้องการและผลประโยชน์ของทุกประเทศ  

 Wanandi กล่าวเสริมว่า “ความร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาจะต้องอยู่ในระดับทวิภาคี เรายังคงหารือเกี่ยวกับ
ความต้องการของทั้งสองฝ่าย”  

                               ที่มา : Antara news ลงวันที ่23 กันยายน 2562                

  


