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ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ 

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

อัตราเงินเฟ้อของอนิโดนีเซียในปี 2021 ยังคงอยู่ภายใต้การควบคุม และมีเสถียรภาพ 

กระทรวงประสานงานเพือ่เศรษฐกิจ สาธารณรัฐอนิโดนเีซยี 

ท่ามกลางอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มข้ึนทั่วโลก อัตราเงินเฟ้อของอินโดนีเซียในปี 2021 ยังคงอยู่ภายใต้การควบคุม มี
สถานะต่ำและมีเสถียรภาพ 

จาการ์ตา 3 มกราคม 2565 

ท่ามกลางวิกฤติการระบาดใหญ่ของโรคระบาด อัตราเงินเฟ้อของอินโดนีเซียยังอยู่ในเกณฑ์ดี เทียบกับหลาย

ประเทศที่ประสบกับภาวะเงินเฟ้อที่เพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองอันเน่ืองมาจากความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทาน

และวิกฤตด้านพลังงาน เช่น สิงคโปร์ที่ 3.8%  (ปีต่อปี) ยุโรปอยู่ที่ 4.9% (ปีต่อปี) และสหรัฐอเมริกาที่ 6.8% 

(ปีต่อปี) ในเดือนพฤศจิกายน 2564 

อัตราเงินเฟ้อของอินโดนีเซียในปี 2564 ยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมที่ระดบัตำ่และมีเสถียรภาพ ซ่ึงอยู่ในระดับ
ต่ำกว่าช่วงเป้าหมายทีต่ั้งไว้ 3±1% (ปีต่อปี) โดยอัตราเงินเฟ้อในปี 2564 อยู่ที่ 1.87% (ปีต่อปี) หรือมากกว่าปี 

2563 ซ่ึงอยู่ที่ 1.68% (ปีต่อปี) โดยเป็นผลจากการประสานงานที่แข็งแกร่งระหว่างรัฐบาลกลาง รัฐบาลระดับ

ภูมิภาค และธนาคารอินโดนีเซียในการรักษาเสถียรภาพราคา 

อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำและมีเสถียรภาพ ช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาสวัสดิการของประชาชนในท้ายที ่สุด “การบรรลุผลสำเร็จของอัตราเงินเฟ้อในปี 2564  ได ้รบัการ

สนับสนุนจากอัตราเงินเฟ้อแปรผันของราคาอาหาร (Volatile Food :VF) ซึ ่งยังคงอยู ่ภายใต้การควบคุม 

ขณะที่อัตราเงินเฟ้อจากการกำหนดราคา (Administered Prices:AP) เพิ่มข้ึน และอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่
จำกัด” คำกล่าวของรัฐมนตรีประสานงานด้านเศรษฐกิจ Airlangga Hartarto ในกรุงจาการ์ตาเมื่อวันจันทร์ 

(3/01)  
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เมื่อเทียบเป็นรายเดือน อัตราเงินเฟ้อในเดือนธันวาคม 2564 เพิ่มข้ึนตามแนวโน้มตามฤดูกาลโดยอยู่ที่ 0.57% 

(เดือนต่อเดือน) ซ่ึงได้รับอิทธิพลจากทุกองค์ประกอบของอัตราเงินเฟ้อที่ขยับสูงข้ึนและยังเป็นตัวเลขสูงสุดของ
ปี 2564 

องค์ประกอบ VF ในเดือนธันวาคม 2564 มีอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ 2.32% (เดือนต่อเดือน) หรือ 3.20% (ปีต่อปี) 

โดยมีสัดส่วน 0.38% สินค้าโภคภัณฑ์ VF บางส่วนที่มีผลสำคัญต่ออัตราเงินเฟ้อในเดือนธันวาคม 2564 ได้แก่ 

พริกป่น น้ำมันประกอบอาหาร ไข่ไก่ เน้ือไก่ และพริกแดง ในแต่ละปี อัตราเงินเฟ้อของ VF ยังคงอยู่ในช่วง

เป้าหมาย 3-5% (ปีต่อปี) ตามที่ได้กำหนดไว้กันในการประชุมระดับสูงของทีมควบคุมเงินเฟ้อกลาง (HLM 
TPIP) เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาของพริกป่นในเดือนธันวาคม 2564 เพิ่มข้ึน 85.98% (เดือนต่อเดือน) โดยมีสัดส่วนทำ

ให้อัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ 0.11% การเพิ่มข้ึนของราคาพริกป่นเกิดจากผลผลิตที่ลดลง ส่งผลให้อุปทานมีจำกัด 

ท่ามกลางความต้องการที่เพิ่มข้ึนตามการผ่อนปรนมาตรการข้อจำกัดกิจกรรมในชุมชน (PPKM) ในภูมิภาค
ต่างๆ ผลผลิตที่ลดลงเกิดจากการโจมตีของศัตรูพืชปาเต็กในแถบเมืองการุต น้ำท่วมในปอนเตียนัค และการ

ส้ินสุดฤดูเก็บเก่ียวในบางพื้นที่ของแหล่งผลิตพริกป่น เช่น ใน จีอันจุร มาเกอลัง และบลิตาร์ 

สินค้าโภคภัณฑ์อีกชนิดหน่ึงที่มีส่วนสำคัญในทำให้เพิม่อัตราเงินเฟ้อของประเทศในเดือนธันวาคม 2564 คือ

น้ำมันสำหรับประกอบอาหาร โดยตลอดปี 2564 น้ำมันประกอบอาหารมีสัดส่วนต่ออัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่  
0.31% โดยตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 น้ำมันปรุงอาหารมรีาคาเพิ่มข้ึน 46.32% ตามข้อมูลจากศูนย์ข้อมูล

ราคาอาหารเชิงกลยุทธ์ (PIHPS) ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ ่งราคาน้ำมันสำหรับประกอบอาหารสูงถึง 

19,900 รูเปีย/ลิตร 

“การเพิ ่มขึ ้นของราคา CPO (Crude Palm Oil) ในปัจจุบันมีผลกระทบต่อผู้บริโภค คือ ทำให้ราคานำ้มัน

สำหรับประกอบอาหารซ่ึงเป็นผลผลิตหน่ึงของ CPO มีราคาสูงข้ึน แต่ในทางกลับกันก็สร้างแรงจูงใจและช่วย
ให้เกษตรกรมีสวัสดิภาพดีข้ึน ซ่ึงจะเห็นได้จากการเพิ่มข้ึนของอัตราแลกเปล่ียนของเกษตรกรชาวไร่ประชาชน 

(NTPR)” คำกล่าวของ Menko Airlangga.  

ดังที่ทราบกันว่า รัฐบาลยังคงผลักดันมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาเพื่อลดราคาอาหารหลายชนิดทีม่ีแนวโน้ม

สูงข้ึนในช่วงปลายปี หน่ึงในข้ันตอนเหล่าน้ีดำเนินการโดยรัฐบาลร่วมกับผู้ผลิตน้ำมันประกอบอาหารและผู้ค้า
ปลีก ผ่านโครงการจัดหาน้ำมันประกอบอาหารบรรจหุีบห่อธรรมดา 11 ล้านลิตรในราคา 14,000 รูเปียต่อลิตร 



Thai Trade Center, Jakarta  P a g e  3 | 4 

Disclaimer: ข้อมูลต่างๆท่ีปรากฏ เป็นข้อมูลท่ีได้จากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้
ข้อมูลแก่ผู้สนใจเท่านัน้ โดยส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ.กรุงจาการ์ตา จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆท่ีอาจเกิดข้ึน
จากการท่ีมีบุคคลน าข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด  

 

ซ่ึงดำเนินการผ่านแผนการดำเนินงานตลาดโดยเฉพาะในอนาคต ของช่วงคริสต์มาสปี 2564 และช่วงปีใหม่ 

2565 

ท่ามกลางแนวโน้มที่สูงข้ึนของราคาน้ำมันประกอบอาหารและความผันผวนของราคาพริกต่าง  ๆ กลับพบว่า
สินค้าข้าวมีราคาทรงตัวในช่วง 11,650รูเปีย - 11,800รูเปีย/กก.โดยเห็นได้จากสินค้าข้าวไม่อยู่ใน 20 อันดับ

แรกของสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีส่วนสำคัญต่อเงินเฟ้อของประเทศอีกต่อไป 

การผ่อนคลายมาตรการข้อจำกัดกิจกรรมในชุมชน (PPKM) ก่อนคริสต์มาส 2564 และปีใหม่ 2565 ยังเพิ่ม

อัตราเงินเฟ้อในส่วนของ AP โดย AP มีสัดส่วนต่ออัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ 0.45% ซึ ่งส่วนใหญ่เป็นผลจากการ

เพิ่มข้ึนของอัตราค่าขนส่งทางอากาศ ซ่ึงส่งผลต่ออัตราเงินเฟ้อในเดือนธันวาคม 2564 อยู่ที่ 0.06% 

ตลอดปี 2564 ค่าโดยสารทางอากาศมีสัดส่วนต่ออัตราเงินเฟ้อของประเทศอยู่ที่ 0.08% สินค้าโภคภัณฑ์ใน
องค์ประกอบ AP ที่มีส่วนสำคัญต่อเงินเฟ้อของประเทศคือบุหรี่ประเภทต่าง ๆ โดยตลอดปี 2564 บุหรี่มีก้น

กรอง (kretek) และบุหรี่ขาวมีส่วนทำให้อัตราเงินเฟ้อของประเทศอยู่ที่ 0.08% และ 0.04% ตามลำดับ ราคา

บุหรี่ kretek และประเภทอ่ืน ๆ ที่เพิ่มข้ึนเป็นผลจากการเพิ่มข้ึนของอัตราภาษีสรรพสามิตยาสูบ (CHT) ตามที่
กำหนดในระเบียบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหมายเลข 198/PMK.010/2020 ว่าด้วยภาษีสรรพสามิต

ผลิตภัณฑ์ยาสูบซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแตว่ันที่ 1 มกราคม 2563 

ในที่องค์ประกอบอ่ืน ๆ ที่มีผลต่อเงินเฟ้อ 0.16% (เดือนต่อเดือน) หรือ 1.56% (ปีต่อปี) โดยมีสัดส่วน 0.11% 

ของอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานในเดือนธันวาคม 2564 เกิดจากราคาปลาสดและสบู่ผง/น้ำยาซักผ้าที่เพิ่มข้ึน โดยมี

สัดส่วน 0.02% และ 0.01% ตามลำดับ ขณะที่ ตลอดปี 2564 ข้าวกับเครื่องเคียงมีสัดส่วนทำให้เงินเฟ้อของ
ประเทศ 0.05% การเพิ่มข้ึนของราคาข้าวพร้อมเครื่องเคียงมักเกิดจากการเพิ่มข้ึนของราคาสำหรับสินค้าโภค

ภัณฑ์ VF หลายรายการ 

ในทางกลับกัน จำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ที่ลดลงอย่างต่อเน่ืองทำให้รัฐบาลสามารถผ่อนคลายมาตรการข้อจำกัด

กิจกรรมในชุมชน (PPKM) ส่งเสริมให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจดำเนินไปอย่างราบรื่น ภาคการผลิตดีข้ึนจากความ
ต้องการใช้ในประเทศและต่างประเทศเพิ่มข้ึน ส่งผลให้ระดับการผลิตเพิ่มข้ึนด้วย ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือภาค

การผลิตของอินโดนีเซีย (PMI) ในเดือนธันวาคม 2564 อยู่ที่ 53.5 ซ่ึงยังคงอยู่ในระดับที่ขยายตัว โดยระดับ 

PMI ของอินโดนีเซียยังคงสูงกว่าหลายประเทศในอาเซียน ได้แก่ มาเลเซีย (52.8) ฟิลิปปินส์ (51.8) และเมียน
มาร์ (49.0) 
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ทั้งน้ี คาดว่าอัตราเงินเฟ้อในปี 2565 จะเพิ่มข้ึนสูงข้ึนเมื่อเทียบกับปี 2564 จากอุปสงค์ในประเทศที่ฟื้นตวัมาก

ข้ึนตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง  

“รัฐบาลยังติดตามตรวจสอบเงินเฟ้อนำเข้าอย่างต่อเน่ือง ตามแนวโน้มราคาสินค้าโภคภัณฑ์โลกที่สูงข้ึนและ
การดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางโลกให้เป็นมาตรฐาน ท่ามกลางความท้าทายต่าง  ๆ  ที่จะเผชิญใน

ปี 2565 ความมุ่งมั่นและการทำงานร่วมกับทุกฝ่าย รวมถึงรัฐบาลกลาง รัฐบาลระดับภูมิภาค และธนาคาร

อินโดนีเซียในการเสริมสร้างการประสานงานด้านนโยบายเก่ียวกับกลยุทธ์การควบคุมเงินเฟ้อเป็นกุญแจสำคัญ

ในการรักษาภาวะเงินเฟ้อให้อยู่ภายใตก้ารควบคุม” สรุปโดย รัฐมนตรี Menko Airlangga (dep1/ag/fsr) 

วิเคราะห์ผลกระทบ โอกาส/แนวทางการปรบัตัวของภาครฐั/ภาคเอกชน/ผู้ประกอบการไทย 

อินโดนีเซียสามารถรักษาระดับเงินเฟ้อได้อยู่ในเกณฑ์ดี เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา รวมทั้งเมื่อเปรียบเทียบกับ

เพื่อนบ้านและประเทศคู่ค้าสำคัญ โดยมีอัตราเงินเฟ้อในปี 2564 อยู่ที่ 1.87% (ปีต่อปี) ซ่ึงแสดงให้เห็นถึง

พื้นฐานเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของอินโดนีเซียจากองค์ประกอบของนโยบายทางเศรษฐกิจที่ดำเนินการอย่าง
รัดกุม ท่ามกลางการระบาดของ โควิด-19  

การผลิตสินค้าอุปโภคและบริโภคภายในประเทศเพียงพอในทุกกลุ่มสินค้า จากการดึงนักลงทุนเขา้มาใน

ประเทศ การเพิ่มการส่งออกลดการนำเข้า และนโยบายอ่ืน ๆ ที่สำคัญทั้ง อาทิ การสาธารณสุข การขนส่งทำ

ให้อินโดนีเซียซ่ึงมีประชากรขนาดใหญท่ี่สุดในอาเซียน เป็นประเทศที่มแีนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง 

ผู้ประกอบการไทยที่ดำเนินธุรกิจกับอินโดนีเซียอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาลงทนุหรือส่งออกสินค้าค่อนข้างมี

ความสเถียรภาพและมีผลลัพธ์ที่ดี ขณะที่ผู้ประกอบการรายใหม่อาจมีข้อจำกัดจากการเดินทางที่อินโดนีเซีย
ยังคงมาตรการกักตัวในการเข้าประเทศ 7 วัน ตลอดจนข้อกำหนดด้านคุณภาพและมาตรฐานสินค้าที่ซับซ้อน 

แต่มีความท้าทายและโอกาสทางการตลาดขนาดใหญ่และกำลังซ้ือสูงรออยู่ 

ที่มา : เอกสารแถลงข่าว HM.4.6/4/SET.M.EKON.3/1/2022 

สำนักส่ือสาร สารสนเทศ และ การประชุมของกระทรวงประสานงาน กิจการ เศรษฐกิจ  

 

 


