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Disclaimer: ข้อมูลต่างๆที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูล

แก่ผู้สนใจเท่านั้น โดยส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ .กรุงจาการ์ตา จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มี

บุคคลน าข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด  

 

ข่าวเด่นประจ าสัปดาห์ 

********************************************************************************** 

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มของอินโดนีเซียมีมูลค่าการส่งออกมากที่สุด 

สรุปข่าว 

 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มมีส่วนแบ่งการส่งออกมากที่สุดในภาคการผลิต โดยมีมูลค่าการ
ส่งออกในไตรมาสแรก 13,730 ล้านเหรียญสหรัฐ และ 10,870 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามล าดับ 

 Agus Gumiwang kartasasmita รัฐมนตรีว่ าการกระทรวงอุตสาหกรรม อินโดนี เ ซียกล่าวถึง 
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มว่า ประชาชนมีความต้องการอาหารและเครื่องดื่มสูงในช่วงการแพร่ระบาด
ของ COVID-19 โดยเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเพ่ือเพ่ิมภูมิคุ้มกันของตนเอง ซึ่ง
ผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางครองส่วนแบ่งตลาดอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มของประเทศ 
และกลายเป็นกระดูกสันหลังส าหรับเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้ ตามแผน Making Indonesia 4.0 ก าหนด
เป้าหมายให้อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มของอินโดนีเซียครอง
ส่วนแบ่งตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

 ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มบางรายการได้วางจ าหน่าย
ในตลาดต่างประเทศแล้ว เช่น บะหมี่กึ่งส าเร็จรูปในประเทศต่างๆ 
ในแอฟริกา กระทรวงได้ร่วมส่งเสริมการขยายตลาดและการสร้าง
ความหลากหลาย/การกระจายสินค้าส่งออก  

มูลค่าการส่งออกเดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน 2563 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 60,760 ล้านหรียญ
สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 79.52 ของมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 76,410 ล้านเหรียญสหรัฐ ในไตรมาสที่สองของปี 
2563 รัฐบาลยังคงกระตุ้นภาคการผลิต โดยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออกเพ่ิมก าลังการผลิต 

วิเคราะห์ผลกระทบ โอกาส/แนวทางการปรับตัวของภาครัฐ/ภาคเอกชน/ผู้ประกอบการไทย 

 อินโดนีเซียเร่งพัฒนาสนับสนุนอุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออก และการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะ
ส่งออกเพ่ือกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และช่วยรองรับแรงงานในประเทศ ซึ่งอุตสาหกรรม
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อาหารและเครื่องดื่มเป็นอุตสาหกรรมส าคัญของประเทศ เนื่องจากตลาดในประเทศมีขนาดใหญ่ และได้มีการ
ส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารบางรายการไปยังต่างประเทศ  

 ที่มา : Antara News ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 

************************************************************************************************** 
การช าระเงินแบบดิจิทัลเพิ่มขึ้นท่ามกลางการแพร่ระบาดของ COVID-19 

สรุปข่าว 

 จากกรณีศึกษาของธนาคารกลางอินโดนีเซีย การท าธุรกรรมดิจิทัลบนเว็บไซด์อีคอมเมิร์ซส าคัญของ
อินโดนีเซียปีนี้ เพ่ิมขึ้นเป็นสองเท่า เป็น 29,000 ล้านเหรียญสหรัฐจากปีก่อน 14,000 ล้านเหรียญสหรัฐ 
สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มการช าระเงินดิจิทัลในประเทศ ท่ามกลางเศรษฐกิจตกต่ าในช่วงของการแพร่ระบาด
ขอฃ COVID-19 ซ่ึงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเปิดโอกาสที่จะกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ  

 จากกรณีศึกษาของบริษัทวิจัย Statista ของ Hamburg แสดงให้เห็นว่า Shoppee เป็นเว็บไซด์อี
คอมเมิร์ซที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในอินโดนีเซีย โดยมีผู้เข้าชมในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้มากกว่า 71 ล้าน
คลิกต่อเดือน รองลงมา ได้แก่ Tokopedia 70 ล้านคลิก Bukalapak 38 ล้านคลิก และ Lazada Indonesia 
24 ล้านคลิก  

 ทุกวันนี้ ผู้บริโภคส่วนใหญ่ซื้อสินค้าออนไลน์ 
เนื่องจากข้อจ ากัดกิจกรรมทางสังคมของรัฐบาล เพ่ือ
ควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ท าให้ผู้บริโภค
จ านวนมากหันมาใช้บริการการช าระเงินดิจิทัลเพ่ิมขึ้น 
การช าระเงินดิจิทัลอย่าง OVO, GoPay, Dana และ 

LinkAja คิดเป็นร้อยละ 90 ในการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้นในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้มูลค่า 15 ล้าน
ล้านรูเปียห์  

วิเคราะห์ผลกระทบ โอกาส/แนวทางการปรับตัวของภาครัฐ/ภาคเอกชน/ผู้ประกอบการไทย 

  ตลาดอีคอมเมิร์ซของอินโดนีเซียมีศักยภาพมาก โดยได้รับการสนับสนุนจากประชากรจ านวน
มากท าให้มตีลาดภายในประเทศขนาดใหญ่ การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค และการแพร่ระบาดอย่าง
ต่อเนื่อง ของ COVID-19 ทั้งนี้ ประชากรส่วนใหญ่หันมาใช้บริการซื้อสินค้าออนไลน์ รวมถึงการช าระเงินผ่าน
ระบบดิจิทัลที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในอินโดนีเซีย อย่างไรก็ตาม ส าหรับสินค้าอีคอมเมิร์ซจาก
ต่างประเทศ อินโดนีเซียได้ออกกฎระเบียบปรับลดเกณฑ์มูลค่าขั้นต่ าในการยกเว้นภาษีน าเข้าจาก 75 เหรียญ

https://th.airportels.asia/e-commerce/except-tax-import/
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สหรัฐ เป็น 3 เหรียญสหรัฐต่อการจัดส่งหนึ่งครั้งต่อสินค้าอีคอมเมิร์ซจากต่างประเทศ โดยมีผลบังคับใช้กับ
สินค้าทุกประเภท ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2563 ซ่ึงไดส้่งผลกระทบต่อการขยายตลาดสินค้าของประเทศต่างๆ 
รวมทั้งไทย ผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนในอินโดนีเซีย 

            ที่มา : Jakarta Globe  ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 

 

รัฐบาลอินโดนีเซียเพิ่มการส่งออกกุ้งไปยังสหรัฐอเมริกาและจีน 

สรุปข่าว 

 Luhut Pandjaitan รัฐมนตรีว่าการกระทรวงประสานงานด้านกิจการทางทะเลและการลงทุนจะ
สนับสนุนการเพ่ิมการส่งออกกุ้งไปยังประเทศต่างๆ อาทิ จีน สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการในประเทศเหล่านั้นที่เพ่ิมข้ึนและไม่สามารถผลิตเองได้  

 อินโดนีเซียมีที่ดินที่เป็นแหล่งน้ า ซึ่งรวมถึงป่าชายเลนอย่างน้อย 100,000 เฮกตาร์ ซึ่งสามรถใช้เลี้ยง
กุ้งและเพ่ิมผลผลิตกุ้งได้ พ้ืนที่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ที่เกาะสุลาเวสี ชายฝั่งทะเลทางใต้ของเกาะชวา จนถึง Aceh 
Singkil ในขั้นแรกภายในสิ้นปีนี้ รัฐบาลวางแผนที่จะเปิดใช้งานพ้ืนที่ 30,000 แห่ง กระทรวงก าลังเร่งขั้นตอน
การบริหารจัดการที่ดิน เช่น การออกใบอนุญาตให้ติดตั้งระบบบริหารจัดการน้ าเสีย จากการวิจัยของกระทรวง
พบว่าที่ดิน 1 เฮกตาร์จะผลิตกุ้งได้ถึง 30 – 40 ตัน ทั้งนี ้จะเปิดรับคนงานอีกหลายพันคน 

 รัฐบาลตั้งเป้าส่งออกผลิตภัณฑ์กุ้งแปรรูปเพ่ิมขึ้นร้อยละ 250 ภายใน 4 ปี หรือปี 2567 จ านวน 
363,067 ตัน เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการส่งออกกุ้งในปี 2561 จ านวน 145,226 ตัน ขณะที่การส่งออกกุ้ง
เป็นวัตถุดิบจะสูงถึง 578,579 ตันในอีก 5 ปีข้างหน้าจากปี 2561 จ านวน 197,433 ตัน  

วิเคราะห์ผลกระทบ โอกาส/แนวทางการปรับตัวของภาครัฐ/ภาคเอกชน/ผู้ประกอบการไทย 

 อินโดนีเซียมีทรัพยากรธรรมชาติจ านวนมาก โดยเฉพาะภูมิประเทศเป็นหมู่เกาะขนาดใหญ่ เหมาะแก่
การเลี้ยงกุ้ง รัฐบาลได้เร่งพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งเพ่ือเพ่ิมการส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ซึ่งอินโดนีเซียอาจจะ
กลายเป็นคู่แข่งการส่งออกกุ้งรายส าคัญในตลาดโลก 

             ที่มา : Tempo.co ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 

 

 


