
สถานการณ์เศรษฐกิจและการน าเข้าของอินโดนีเซีย 

สคต./ 
ประเทศ 

สถานการณ์เศรษฐกิจ การน าเข้าจากประเทศไทยและคู่แข่ง (พฤศจิกายน 2560) 
ประเทศ มูลค่า 

 (ล้านเหรียญสหรัฐ) 
การเปลี่ยนแปลง 

(%) 
สินค้า 

กรุงจาการ์ตา/ 
อินโดนีเซีย 

1. ภาพรวมเศรษฐกิจและการค้าของประเทศ 

อัตราเงินเฟ้อเดือนพฤศจิกายน  2560 อยู่ที่ร้อยละ 0.13 อัตรา
เงินเฟ้อประจ าปีปฏิทิน (มกราคม – พฤศจิกายน) 2560 อยู่ที่ร้อยละ 
2.82 และอัตราเงินเฟ้อปีต่อปี (พฤศจิกายน 2560 กับพฤศจิกายน 
2559) ร้อยละ 3.05 เงินเฟ้อเนื่องจากดัชนีราคาสินค้าสูงขึ้น โดย
ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น ได้แก่ วัตถุดิบอาหารร้อยละ 0.37 อาหาร เครื่องดื่ม 
บุหรี่ และยาสูบร้อยละ 0.22 ที่อยู่อาศัย น้ าประปา ไฟฟ้า ก๊าซ และ
น้ ามันเชื้อเพลิงร้อยละ 0.13 เสื้อผ้าร้อยละ 0.12 สุขภาพร้อยละ 0.27 
และการศึกษา การท่องเที่ยว และการกีฬาร้อยละ 0.10 และการ
คมนาคม การสื่อสาร และการบริการทางการเงิน ร้อยละ 0.09  

เดือนพฤศจิกายน 2560 อัตราเงินเฟ้อร้อยละ 0.20 กับดัชนี
ราคาผู้บริโภค (CPI) ที่ 130.35 จาก 82 เมือง เงินเฟ้อ 68 เมือง และ
เงินฝืด 14 เมือง เงินเฟ้อสูงสุดที่ Singaraja ร้อยละ 1.80 กับดัชนี
ราคาผู้บริโภคที่ 138.11 และต่ าสุดที่ Bekasi ร้อยละ 0.02 กับดัชนี
ราคาผู้บริโภคอยู่ที่  126.24 และที่ Palopo ร้อยละ 0.02 กับดัชนี
ราคาผู้บริโภคอยู่ที่ 127.49 ขณะที่เงินฝืดสูงสุดที่ Tual ร้อยละ 2.74 
กับดัชนีราคาผู้บริโภคอยู่ที่ 150.99 และต่ าสุดที่ Manokwari ร้อยละ 
0.02 กับดัชนีราคาผู้บริโภคอยู่ที่ 124.20 

1) จีน 
2) ญี่ปุ่น 
3) สิงคโปร์ 
4) ไทย 
5) สหรัฐอเมริกา 

3,794.1 
1,514.3 
  817.1 
  804.2 
  667.4 

  19.26 
   2.87 
  13.91 
   7.13 
   2.03 

1. เครื่องจักรและ
อุปกรณ์ 
2. เครื่องจักรและ
อุปกรณ์ไฟฟ้า 
3. รถยนต์และ
ชิ้นส่วน 
4. ธัญพืช 
5. อุปกรณ์ทาง
สายตา 
(5 อันดับสินค้าแรก 
ที่อินโดนีเซียน าเข้า
จากทั่วโลก) 



2. วิเคราะห์สถานการณ์การน าเข้า – ส่งออก สินค้าส าคัญที่
ได้รับผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบ 

เดือนพฤศจิกายน 2560 อินโดนี เซียน าเข้าสินค้ามูลค่า 
15,154.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพ่ิมขึ้น 914.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ร้อย
ละ 6.42) เปรียบเทียบกับเดือนตุลาคม 2560 สินค้าที่ไม่ใช่น้ ามันและ
ก๊าซเพ่ิมขึ้น 887.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ร้อยละ 7.37) และการน าเข้า
น้ ามันและก๊าซเพ่ิมขึ้น 26.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ร้อยละ 1.22) 
เนื่องจากการน าเข้าผลิตภัณฑ์น้ ามันเพิ่มข้ึน 231.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
(ร้อยละ 19.46) และก๊าซเพ่ิมขึ้น 43.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ร้อยละ 
18.19) ขณะที่การน าเข้าน้ ามันดิบลดลง 248.5 ล้นดอลลาร์สหรัฐ 
(ร้อยละ 32.02) 

การน าเข้าสินค้าตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนพฤศจิกายน 
2560 มูลค่า 141,881.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 15.47 
เมื่อเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน มูลค่าการน าเข้าน้ ามันและ
ก๊าซเพ่ิมขึ้น 4,744.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ร้อยละ 27.85) และสินค้าที่
ไม่ใช่น้ ามันและก๊าซ 14,266.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ร้อยละ 13.48) 
โดยมาจากการน าเข้าน้ ามันดิบเพ่ิมขึ้น 105.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
(ร้อยละ 1.71) ผลิตภัณฑ์น้ ามัน 3,728.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ร้อยละ 
39.83) และก๊าซ 910.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ร้อยละ 59.56)  

มูลค่าการน าเข้าสินค้าที่ไม่ใช่น้ ามันและก๊าซของอินโดนีเซีย
เดือนพฤศจิกายน 2560 มูลค่า 12,921.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพ่ิมขึ้น
จากเดือนตุลาคม 2560 มูลค่า 887.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ร้อยละ 
7.37) ส าหรับสินค้าที่มีการน าเข้าเพ่ิมขึ้นมากที่สุด ได้แก่ กลุ่ม



เครื่องจักรและเครื่องกลอากาศยาน 378.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ร้อย
ละ 19.32) รองลงมา ได้แก่ เครื่องยนต์และเครื่องบินไฟฟ้า 168.2 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ร้อยละ 10.34) อุปกรณ์ทางสายตา 77.9 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ (ร้อยละ 31.95) ยานพาหนะและชิ้นส่วน 71.3 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ (ร้อยละ 11.99) และเรือเดินสมุทรและชิ้นส่วน
ประกอบ 60.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ร้อยละ 117.37) ขณะที่สินค้า
น าเข้าที่มีการน าเข้าลดลงมากที่สุด ได้แก่ ธัญพืช 67.9 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ (ร้อยละ 20.95) รองลงมา ได้แก่ น้ าตาลและขนมหวาน 49.0 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ร้อยละ 20.25) คอตต้อน 37.5 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ (ร้อยละ 17.61) ผลไม้ 33.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ร้อยละ 
26.55) และเมล็ดน้ ามัน 20.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ร้อยละ 18.56) 

มูลค่าการน าเข้าเดือนพฤศจิกายน 2560 จาก 13 ประเทศ
หลักมูลค่า 10,432.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพ่ิมขึ้น 882.4 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ (ร้อยละ 9.24) เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2560 ประเทศหลักที่
มูลค่าการน าเข้าเพ่ิมขึ้น ได้แก่ จีน 612.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ร้อยละ 
19.26) สิงคโปร์ 99.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ร้อยละ 13.91) และอินเดีย 
59.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ร้อยละ 16.95) 

มูลค่าการน าเข้าเดือนมกราคม – เดือนพฤศจิกายน 2560 
จาก 13 ประเทศหลักเพ่ิมขึ้นร้อยละ 14.32 มูลค่า 12,077.4 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ประเทศที่เพ่ิมขึ้นหลัก ๆ ได้แก่ จีน 4,220.1 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ (ร้อยละ 15.31) ญี่ปุ่น 2,052.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
(ร้อยละ 17.34) และเกาหลีใต้ 1,291.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ร้อยละ 
24.08) โดยประเทศในกลุ่มอาเซียนมีการน าเข้ามากที่สุดร้อยละ 
20.37 มูลค่า 24,462.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รองลงมา ได้แก่ สหภาพ



ยุโรปร้อยละ 9.32 มูลค่า 11,195.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ 13 
ประเทศหลักคิดเป็นร้อยละ 80.26 มูลค่า 96,395.4 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ จีนเป็นประเทศที่อินโดนีเซียน าเข้ามากที่สุดร้อยละ 26.46 
มูลค่า 31,781.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  

มูลค่าการส่งออกของอินโดนีเซียเดือนพฤศจิกายน 2560 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.26 จากเดือนตุลาคม 2560 มูลค่า 15,242.2 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐเป็น 15,282.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเปรียบเทียบกับ
เดือนพฤศจิกายน 2559 มูลค่าการส่งออกเพ่ิมขึ้นร้อยละ 13.18 การ
ส่งออกเดือนพฤศจิกายนเพ่ิมขึ้นจากเดือนตุลาคม 2560 เนื่องจากการ
ส่งออกสินค้าที่ไม่ใช่น้ ามันและก๊าซเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.82 จาก 13,761.4 
ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็น 14,011.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่การ
ส่งออกน้ ามันและก๊าซลดลงร้อยละ 14.22 จาก 1,480.8 ล้านดอลลาร์
สหรัฐเป็น 1,270.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มูลค่าการส่งออกสะสม เดือน
มกราคม – เดือนพฤศจิกายน 2560 มูลค่า 153.90 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 17.16 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงระยะเวลา
เดียวกันของปี 2559 ขณะที่มูลค่าการส่งออกสินค้าที่ไม่ใช่น้ ามันและ
ก๊าซเปรียบเทียบในช่วงระยะเวลาเดียวกันมูลค่า 139.68 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ เพิ่มข้ึนร้อยละ 16.89 

การส่งออกสินค้าที่ไม่ใช่น้ ามันและก๊าซเดือนพฤศจิกายน 
2560 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนตุลาคม 2560 สินค้าที่มีมูลค่าการ
ส่งออกเพ่ิมขึ้นมากที่สุด ได้แก่ ไขมันสัตว์/พืช 152.3 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ (ร้อยละ 8.04) ขณะที่แร่ เปลือก และเถ้ามีมูลค่าการส่งออก
ลดลงมากที่สุด 133.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ร้อยละ 28.55)  

 



การส่งออกสินค้าที่ไม่ใช่น้ ามันและก๊าซของอินโดนีเซียเดือน
พฤศจิกายน 2560 โดยส่งออกไปยังประเทศจีน 2,219.8 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ สหรัฐอเมริกา 1,506.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และญี่ปุ่น 1,328.0 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งสามประเทศคิดเป็นร้อยละ 36.07 

การส่งออกสินค้าที่ไม่ใช่น้ ามันและก๊าซเดือนพฤศจิกายน 
2560 เพ่ิมขึ้น เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2560 จากประเทศหลัก ๆ 
เพ่ิมขึ้น ได้แก่ สหรัฐอเมริกา 117.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ร้อยละ 8.46) 
ไต้หวัน 66.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ร้อยละ 28.20) มาเลเซีย 55.4 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ (ร้อยละ 8.87) อินเดีย 37.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ร้อย
ละ 2.99) ญี่ปุ่น 34.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ร้อยละ 2.65) ไทย 16.3 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ร้อยละ 3.44) และเยอรมัน 7.8 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ (ร้อยละ 3.38) ขณะที่มูลค่าการส่งออกของประเทศหลัก ๆ ที่
ลดลง ได้แก่ จีน 117.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ร้อยละ 5.03) เกาหลีใต้ 
114.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ร้อยละ 18.85) สิงคโปร์ 25.9 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ (ร้อยละ 3.12) อิตาลี 14.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ร้อยละ 
8.59) เนเธอร์แลนด์ 5.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ร้อยละ 1.48) และ
ออสเตรเลีย 0.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ร้อยละ 0.18) ภาพการส่งออกไป
ยังประเทศโดยรวมของประเทศปลายทางหลักเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.57 
โดยการส่งออกไปยังสหภาพยุโรป (28 ประเทศ) เดือนพฤศจิกายน 
2560 มีมูลค่า 1,380.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

 
 
 
 



     3. ปัญหาอุปสรรคและความท้าทาย ความสามารถในการแข่งขัน
ของสินค้าไทยและปัจจัยอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการค้าของประเทศไทย 

         ถึงแม้รัฐบาลอินโดนีเซียจะเร่งพัฒนาสาธารณูปโภคในประเทศ
เพ่ือพัฒนาประเทศและดึงดูดนักลงทุนจากทั้งในและต่างประเทศโดย
การพัฒนาเขตอุตสาหกรรม การให้แรงจูงใจ และสิ่งอ านวยความ
สะดวกต่างๆ แก่นักลงทุน แต่กฎระเบียบที่ไม่ชัดเจนและเปลี่ยนแปลง
บ่อยครั้งของอินโดนีเซียส่งผลกระทบต่อบรรยากาศในการลงทุนใน
อินโดนีเซียอย่างมาก จากการวิจัยภายในรัฐบาลอินโดนีเซียนับกรณีที่
นักลงทุนล้มเลิกการลงทุนในอินโดนีเซียระหว่างปี 2553 – 2560 รวม
ทั้งสิ้น 190 กรณี ซึ่งเป็นการลงทุนโดยตรงในประเทศมูลค่าประมาณ 
26,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
มูลค่า 54,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  

         ความพยายามของรัฐบาลที่จะลดขั้นตอน ค่าใช้จ่าย ระยะเวลา
และกฎระเบียบที่ซับซ้อน ไม่สามารถคลายความวิตกกังวลให้แก่            
นักลงทุน เนื่องจากขาดความชัดเจนและแน่นอนของกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการลงทุน ท าให้นักลงทุนต่างชาติจานวนไม่น้อยขาด
ความมั่นใจที่จะด าเนินการตามแผนการลงทุนที่เคยแจ้งไว้กับรัฐบาล
อินโดนีเซีย ซึ่งกฎระเบียบที่ไม่ชัดเจนและเปลี่ยนแปลงบ่อยนี้นับเป็น
อุปสรรคส าคัญท่ีสุดในการที่นักธุรกิจไทยจะเข้ามาลงทุนในอินโดนีเซีย 

       

 


