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ส านักงานสถิติกลางของอินโดนีเซียคาดอัตราเงินเฟ้อเดือนธันวาคมสูงขึ้น 

 ส านักงานสถิติกลาง (BPS) คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อเดือนธันวาคมจะเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.5 เนื่องจากช่วงเฉลิม
ฉลองเทศกาลคริสมาสต์ และองค์ประกอบที่ท าให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มข้ึน ได้แก่ ราคาเนื้อไก่ ไข่ เนื้อวัว และอัตราค่า
โดยสาร แต่อัตราเงินเฟ้อประจ าปียังคงอยู่ที่ร้อยละ 4 

 ก่อนหน้านี้เดือนพฤศจิกายน BPS รายงานอัตราเงินเฟ้อเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.21 ต่ าที่สุดในปี 2015 อัตราเงินเฟ้อ
ตามปีปฏิทินอยู่ที่ร้อยละ 2.37 อัตราเงินเฟ้อหลักที่ร้อยละ 4.7 กับอัตราเงินเฟ้อปีต่อปีที่ร้อยละ 4.89 อัตราเงินเฟ้อ
ประจ าปีคาดว่าจะอยู่ประมาณร้อยละ 3 

 อัตราเงินเฟ้อเพิ่มข้ึนเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหัวหอมและพริกแดง เดือนที่ผ่านมาราคาสินค้าทั้ง 2 
ประเภทเพิ่มข้ึนร้อยละ 50 ราคาพริกแดงเพิ่มข้ึนร้อยละ 51.41 จาก 1.8 ดอลลาร์สหรัฐเป็น 2.7 ดอลลาร์สหรัฐต่อ
กิโลกรัม ราคาหัวหอมเพิ่มข้ึนร้อยละ 49.3 จาก 1.6 ดอลลาร์สหรัฐเป็น 2.3 ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลกรัม 
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การส่งออกของอินโดนีเซียปรับตัว 

 การส่งออกและน าเข้าของอินโดนีเซียปี 2016 คาดว่าจะมีการปรับตัว เนื่องจากสหรัฐอเมริกา และยุโรป
ด าเนินการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยปี 2016 อินโดนีเซียจะมุ่งเน้นที่การรักษาเสถียรภาพ ในปี 2015 การน าเข้าลดลงร้อย
ละ 15 – 20 และการส่งออกลดลง ร้อยละ 14 – 17 ในปีหน้ามีแนวโน้มที่จะลดลงแต่ไม่เกินปี 2015 การส่งออกและ
น าเข้าจะลดลงร้อยละ 2 – 5 ในปีหน้า เพราะอุตสาหกรรมในประเทศยังคงปรับตัวกับอุปสงค์วัตถุดิบต่ า 

 ปัจจุบันสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรปก าลังเร่งปรับปรุงเศรษฐกิจ ส่งผลให้การส่งออกของอินโดนีเซียไปยัง
ทั้งสองภูมิภาคมีการปรับตัวที่ดีข้ึน ขณะที่การส่งออกไปยังจีนชะลอตัว ซึ่งการส่งออกจากญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน และ
ไต้หวันไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาเพิ่มข้ึน สภาพเศรษฐกิจของทั้ง 4 ประเทศเริ่มมีการปรับตัวดีข้ึน ท าให้มีความ
ต้องการสินค้าของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงอินโดนีเซียเพิ่มข้ึน 

 ส านักงานสถิติกลาง (BPS) รายงานมูลค่าการส่งออกของอินโดนีเซียในช่วงเดือนมกราคม – เดือนพฤศจิกายน 
2015 อยู่ที่ 138.42 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 14.32 เปรียบเทียบกับปีก่อน 161.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 
ขณะที่มูลค่าการน าเข้าของอินโดนีเซียในช่วงระยะเวลาดังกล่าวที่ 130.61 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 20.24 

ข่าวเด่นประจ าสัปดาห์จากอินโดนีเซีย 
รวบรวมโดยส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ.กรุงจาการ์ตา  

ฉบับที่ 131 
28  ธันวาคม 2558 – 1 มกราคม 2559 
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จากปีก่อน 163.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ มีส่วนเกินดุลการค้า 7.81 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งปีก่อนมีการขาด
ดุลการค้า 1.65 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงระยะเวลาเดียวกัน 
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อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มได้รับผลกระทบมากท่ีสุดจากการห้ามรถบรรทุกเดินรถในช่วงวันหยุด 

 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มคาดว่าจะได้รับความเสียหายมากที่สุดหลังจากกระทรวงคมนาคมออก
หนังสือเวียน ฉบับที่ 48/2015 ห้ามรถบรรทุกเดินรถในช่วงวันหยุดคริสมาสต์ปี 2015 และวันปีใหม่ 2016 

 ห้ามรถบรรทุกทุกประเภท ยกเว้นรถบรรทุกขนส่งน้ ามันเช้ือเพลิง ก๊าซ ปศุสัตว์ ปุ๋ย นมที่ยังไม่ได้ผ่าน
กระบวนการ และรถบรรทุกสินค้าที่น าเข้าและส่งออกจากท่าเรือ คาดว่าส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานของ
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารในภายหลัง 

 ด้านกระทรวงการค้ากล่าวว่า ธุรกิจได้เตรียมสินค้าไว้เรียบร้อยแล้วซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดข้ึนเกือบทุกปี 
จริง ๆ ไม่ได้มีปัญหา 
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ปี 2016 อินโดนีเซียยังคงต้องน าเข้าอาหาร 

 อินโดนีเซียอ้างว่าปี 2015 มีข้าวเกินดุล แต่อินโดนีเซียยังคงน าเข้าข้าวตลอดทั้งปี และจะยังคงน าเข้าสินค้า
อาหาร เช่น ข้าว เนื้อวัว และน้ าตาลดิบในปี 2016  

 รัฐบาลเผชิญหน้ากับความยากล าบากในการหลีกเลี่ยงความจ าเป็นในการน าเข้าอาหารในปี 2016 เพราะต้อง
รักษาอุปทานเพื่อป้องกันราคาอาหารสูงข้ึนทั่วประเทศ จากการตรวจสอบราคาข้าวคุณภาพกลางอยู่ที่ 10,675 รูเปียห์
ต่อกิโลกรัม เพิ่มข้ึนจากเดือนกันยายนที่ 8,939 รูเปียห์ต่อกิโลกรัม โดยราคาข้าวปกติอยู่ที่ประมาณ 8,300 รูเปียห์ต่อ
กิโลกรัม 

 อินโดนีเซียจะยังคงน าเข้าอาหาร เนื่องจากมีส่วนเกินดุลการค้าในปี 2015 ประมาณ 7 – 9 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐ สามารถใช้ส าหรับการน าเข้าอาหาร ควรท าการรักษาดุลเพื่อไม่ให้ราคาอาหารเพิ่มสูงข้ึนมากเกินไป รัฐบาล
ตัดสินใจน าเข้าข้าวในปี 2016 ขณะที่รอผลผลิตภายในประเทศให้เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศ เป้าหมาย
ของประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีที่ระบุการจะพึ่งพาตนเองทางด้านอาหารนั้นต้องใช้เวลาในการแก้ไขปัญหา
พื้นฐาน เช่น การสร้างเข่ือน การชลประทาน และโลจิสติกส์ สินค้าอาหารที่ยังคงจะมีการน าเข้าในปี 2016 ได้แก่ ข้าว 
เนื้อวัว โคขุน และน้ าตาลดิบ คาดว่าจะน าเข้าโคขุน 700 – 800 ตัว น้ าตาลดิบกว่า 3 ล้านตัน และข้าว 1.5 ล้านจากที่
ตกลงกันเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา 

 รัฐบาลก าลังค านวณปริมาณการน าเข้าข้าวในปี 2016 ตั้งแต่รัฐบาลตัดสินใจน าเข้าข้าว 1.5 ล้านตันจนถึง
ตอนนี้ปริมาณที่น าเข้ายังไม่ถึง 1 ล้านตัน ข้าวที่เหลือคาดว่าจะมาถึงช่วงไตรมาสแรกของปี 2016 โดยจะยังต้องน าเข้า



WEEKLY NEWS FROM INDONESIA ISSUE   131 
Disclaimer: ข้อมูลต่างๆท่ีปรากฏ เป็นข้อมูลท่ีได้จากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่
ผู้สนใจเท่านั้น โดยส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ.กรุงจาการ์ตา จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีมีบุคคล
น าข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด 

ข้าวมากขึ้นนอกเหนือจากที่ตกลงกันไว้ในปีนี้ ซึ่งข้าวจ านวน 1.5 ล้านตันรัฐบาลตัดสินใจน าเข้าจากไทยและเวียดนาม 
และก าลังมองหาประเทศผู้จ าหน่ายข้าวรายใหม่ เช่น ปากีสถาน 

 ข้อมูลจากกระทรวงเกษตรเปิดเผยว่า ผลผลิตข้าวของประเทศในปี 2015 มีส่วนเกินดุลในช่วงตุลาคม 2014 
– ตุลาคม 2015 เพราะไม่ได้มีการน าเข้าข้าวเพื่อการบริโภคของประชาชน ในเดือนตุลาคม 2014 Bulogs มีข้าวใน
คลังสินค้า 1.7 ล้านตันรวมที่น าเข้า 800,000 ตัน แต่ในเดือนตุลาคม 2015 มีข้าวเหลือในคลังสินค้า 1.7 ล้านตัน 
แม้ว่าประชากรเพิ่มข้ึน 3.7 ล้านคน ซึ่งบริโภคข้าวจ านวน 460,000 ตัน ปี 2015 มีประชากรจ านวน 252 ล้านคน 
ความรุนแรงของปรากฏการณ์เอลนีโญที่ร้อยละ 2.4 อินโดนีเซียควรน าเข้าข้าว 9 ล้านตัน แต่มีข้าวในคลังสินค้า 1.3 
ล้านตัน จะมีการปรับปรุงข้อมูลการเกษตรให้มีตัวเลขที่ถูกต้อง และเรียกร้องให้เกษตรกรให้ความส าคัญในการ
ปรับปรุงการผลิตข้าว และให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่รัฐบาล 

 ข้อมูลจากส านักงานสถิติกลาง (BPS) อินโดนีเซียคาดว่าจะเก็บเกี่ยวข้าวเปลือก 74.99 ล้านตัน เท่ากับ ข้าว 
43.940 ล้านตัน ข้อมูลจากกระทรวงเกษตรแสดงการบริโภคข้าวของอินโดนีเซียปีนี้จะสูงถึง 33.36 ล้านตัน ดังนั้น
ประเทศมีส่วนเกินผลผลิตข้าว แต่อินโดนีเซียยังคงน าเข้าข้าว ท าให้มีหลายคนต้ังข้อสงสัยเกี่ยวกับความถูกต้องของ
ข้อมูลผลผลิตข้าวของ BPS 
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สมาคมโลจิสติกส์ของอินโดนีเซียประท้วงการห้ามการขนส่งโลจิสติกส์ 

 กระทรวงโลจิสติกส์ของอินโดนีเซียประท้วงการห้ามการขนส่งโลจิสติกส์ในช่วงสิ้นปี ซึ่งนโยบายดังกล่าวมีผล
บังคับใช้ทันทีไม่มีใครเตรียมตัว ควรประกาศล่วงหน้าหนึ่งเดือน จะได้มีเวลาในการเตรียมคลังสินค้า ข้อห้ามดังกล่าว
ก่อให้เกิดการสูญเสียมหาศาล ไม่สามารถจัดส่งสินค้าและไม่สามารถบรรลุเป้าหมายสิ้นปี ประมาณการการสูญเสียใน
การจัดส่งสินค้าช่วงสิ้นปีอยู่ที่ประมาณ 100 พันล้านรูเปียห์ 

 ก่อนหน้านี้ กระทรวงคมนาคมห้ามการจัดส่งสินค้าโลจิสติกส์ในช่วงสิ้นปีผ่านหนังสือเวียน ฉบับที่ 48/2015 
ห้ามการจัดส่งสินค้าโลจิสติกส์ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม ถึง 3 มกราคม 

       ทีม่า : www.tempo.co ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2558 

 


