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1. ข้อมูลพื้นฐาน 
 สภาพภูมิประเทศ 
 อินโดนีเซีย (Indonesia) หรือชื่อทางการคือสาธารณรัฐอินโดนีเซีย(Republic of Indonesia) เป็น
หมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นหมู่เกาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกกับ
มหาสมุทรอินเดียและระหว่างทวีปเอเชียกับออสเตรเลียท าให้อินโดนีเซียสามารถควบคุมเส้นทางการติดต่อ
ระหว่างมหาสมุทรทั้งสองผ่านช่องแคบส าคัญต่างๆอาทิช่องแคบมะละกาช่องแคบซุนดราและช่องแคบล็
อมบ็อกซึ่งล้วนเป็นเส้นทางขนส่งน้ ามันจากตะวันออกกลางมายังประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้และเอเชียตะวันออกอาณาเขตทิศเหนือติดกับรัฐซาราวัคและซาบาห์ของมาเลเซียทิศตะวันออกติดกับ
ปาปัวนิวกินีทิศตะวันตกเฉียงเหนือจรดน่านน้ าของสหพันธรัฐมาเลเซียโดยมีช่องแคบมะละกาเป็นพรมแดน
กั้นระหว่างเกาะสุมาตราของอินโดนีเซียกับประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียมีรูปร่างคล้ายพระจันทรห์งายครึ่ง



 

ซีกมีพื้นที่5,193,250ตารางกิโลเมตรหรือใหญ่กว่าประเทศไทยประมาณ 10 เท่าเป็นพื้นดิน2,027,087 
ตารางกิโลเมตรและทะเล 3,166,163 ตารางกิโลเมตรอินโดนีเซียประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อยกว่า  17,500 
เกาะแต่มีประชากรอาศัยอยู่เพียง3,000 เกาะรวมอยู่ในพื้นที่ 4 ส่วนคือ 

1) หมู่เกาะซุนดาใหญ่ประกอบด้วยเกาะชวาสุมาตรากะลิมันตันและสุลาเวสี  
2) หมู่เกาะซุนดาน้อยประกอบด้วยเกาะเล็กๆทางตะวันออกของเกาะชวามีเกาะบาหลีล็อมบอกซุม
บาวาฟอลเรสและติมอร์ 
3) หมู่เกาะโมลุกกะหรือหมู่เกาะเครื่องเทศอยู่ระหว่างสุลาเวสีกับเกาะปาปัว  
4) ปาปัว (Papua) อยู่บนเกาะนิวกินีทางตะวันตกของประเทศปาปัวนิวกินี  

ในบรรดาหมู่เกาะทั้งหมดมีเกาะขนาดใหญ่ 5 เกาะครอบคลุมพื้นที่ประมาณร้อยละ 90 ของประเทศคือ 
1) กะลิมันตันมีพื้นที่คิดเป็นร้อยละ 28 ของพื้นที่ทั้งหมดและครอบคลุมพื้นที่ 2 ใน 3 ของเกาะ
บอร์เนียว 
2) สุมาตรามีพื้นที่คิดเป็นร้อยละ 24 ของพื้นที่ทั้งหมด 
3) ปาปัวมีพื้นที่คิดเปน็ร้อยละ 22 ของพื้นที่ทั้งหมดและครอบคลุมพื้นที่ครึ่งหนึ่งด้านตะวันตกของ
เกาะนิวกินี 
4) สุลาเวสีมีพื้นที่คิดเป็นร้อยละ 10 ของพื้นที่ทั้งหมด 
5) ชวาและมาดูราครอบคลุมพื้นที่เพียงร้อยละ 7 ของพื้นที่ทั้งหมดแต่มีประชากรอาศัยอยู่ถึงร้อย
ละ 64 ของทั้งประเทศ 
 
ประชากร 
อินโดนีเซียมีประชากรประมาณ 225 ล้านคนมากเป็นอันดับ 4ของโลกรองจากจีนอินเดียและ

สหรัฐฯอัตราเพิ่มเฉลี่ยของประชากรประมาณร้อยละ 1.3 เป็นประชากรในวัยแรงงานประมาณร้อยละ 48 
ของประชากรท้ังหมดมีอัตราการว่างงานประมาณร้อยละ  12.3 แรงงานส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตรคิดเป็น
ร้อยละ 42 ของแรงงานที่มีงานท าอยู่ในภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 12 เหมืองแร่ร้อยละ 1 และอื่นๆร้อยละ 45
 ชาวอินโดนีเซียประกอบด้วยเชื้อชาติต่างๆดังนี้ชาวชวา  41.7%ชาวซุนดา 15.4% ชาวมาเลย์ 3.4% 
ชาวมาดูรีส 3.3% ชาวบาตัก 3%ชาวมินังกะเบา 2.7% ชาวเบตาวี 2.5% ชาวบูกิน 2.5% ชาวบันเทน 2.1%
ชาวบันจารี 1.7% ชาวบาหลี 1.5% ชาวซาซะก์ 1.3% ชาวมากัสซาร์ 1%ชาวเชรีบอน 0.9% ชาวจีน 0.9% 
อ่ืนๆ 16.1% 

 
ภาษาราชการ 
ภาษาราชการคือBahasa Indonesia หรือภาษาอินโดนีเซียอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีชนกลุ่ม

ต่างๆหลากหลายมากราว350 กลุ่มโดยประมาณ 180 กลุ่มอยู่บนเกาะนิวกินีขณะที่ภาษาท้องถิ่นที่มีผู้พูด



 

ได้เกิน 1 ล้านคนมีถึง 13 ภาษาโดยภาษาชวามีมากที่สุดคือร้อยละ45 ของจ านวนประชากรทั้งหมด
รองลงมาคือSundaneseร้อยละ 14Madureseร้อยละ 7.5 Coastal Malays ร้อยละ 7.5 และอื่นๆร้อยละ 
26 

 
สกุลเงิน 
สกุลเงินของอินโดนีเชียคือรูเปยีโดยมีอัตราแลกเปลี่ยนที่  1 USD =13,198 IDR หรือ 1 THB = 

401IDR (มีนาคม 2558) 
 
เวลา 
ต้ังแต่ 1 มกราคม 2531 อินโดนีเซียแบง่เขตเวลาออกเป็น 3 เขตคือ 

1. Western Indonesia Standard Time (GMT + 7 ชั่วโมง) ครอบคลุมเกาะสุมาตราและบางส่วน
ของเกาะชวาได้แก่ Jakarta, West Java, Central Java, Yogyakarta และ East Java 
2. Central Indonesia Standard Time (GMT + 8 ชั่วโมง) ครอบคลุม East and West Nusa 
Tenggara เกาะกะลิมันตันจังหวัดทั้งหมดของเกาะสุลาเวสีและบาหลี  
3. Eastern Indonesia Standard Time (GMT + 9 ชั่วโมง) ครอบคลุมทุกจังหวัดของเกาะโมลุกกะ
และปาปัว 
 
เมืองหลวง 
จาการ์ตา (Jakarta) หรือในอดีตชื่อ “ปัตตาเวีย” (Bataviaเป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของ

อินโดนีเซียตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะชวามีพื้นที่  650 ตารางกิโลเมตร
ประชากร 10ล้านคนเป็นศูนย์กลางด้านการปกครองและเศรษฐกิจของประเทศมีสนามบินนานาชาติคือ
SoekarnoHatta International Airport มีท่าเรือใหญ่ที่สุดของประเทศคือTanjungPriok 

 
เมืองใหญ่ส าคัญ/เมืองท่า 
สุราบายา (Surabaya) เป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของประเทศอยู่บนเกาะชวาประชากรประมาณ 2.5 

ล้านคนทรัพยากรธรรมชาติส าคัญคือหินชอล์กท าให้จังหวัดนี้มีชื่อเสียงด้านอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์อีกทั้งยัง
มีหินอ่อนน้ ามันและเกลือมีสนามบินนานาชาติคือJuanda Airport และท่าเรือTanjung Perak 

ยอกยาการต์า (Yogyakarta) อยู่บนเกาะชวาเป็นศูนย์กลางทั้งด้านศิลปะและวัฒนธรรม
นอกจากน้ันยอกยาการ์ตายังเป็นที่ต้ังของบุโรพุทโธ  (Borobudur) พุทธสถานที่มีชื่อเสียงและส าคัญยิ่งแห่ง
หนึ่งในภูมิภาคนี้รวมถึงหมู่วิหารโบราณฮินดูคือปรามบานัน (Pram-banan) มีสนามบินหลักคือAdiSucipto 
Airport 



 

เมดาน (Medan) เป็นเมืองใหญที่สุดของเกาะสุมาตราและใหญที่สุดเป็นอันดับ 3 ของอินโดนีเซียมี
ประชากร 2.1 ล้านคนเมดานเป็นแหล่งเพาะปลูกใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซียทั้งปาล์มน้ ามันชาโกโก้ยางพารา
และยาสูบนอกจากน้ันยังมีแร่ธาตุส าคัญอาทิน้ ามันและก๊าซมีสนามบินนานาชาติคือPolonia Airport และ
ท่าเรือBelawan Port 

ปาเลมบัง (Palembang) อยู่บริเวณสุมาตราใต้พืชเศรษฐกิจหลักได้แก่มะพร้าวปาล์มน้ ามันยาง
กาแฟพริกไทยชาสินค้าส่งออกส าคัญคือยางกาแฟสนามบินหลักคือ  Sultan Baharudin II Airport ท่าเรือ
คือBoom Baru Port 

เดนปาซาร์ (Denpasar) เป็นเมืองหลวงของเกาะบาหลี (Bali) อันเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีชื่อเสียง
ด้านความงดงามของธรรมชาติและชายหาดที่สวยงามสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ปีละกว่า  1 ล้านคน
สนามบินนานาชาติคือGustiNgurahRai International Airport 

 
ระบบการปกครอง 
อินโดนีเซียปกครองประเทศด้วยระบอบประชาธิปไตยในระบบสาธารณรัฐแบบ  Unitary Republic 

ซึ่งมีการปกครองตนเองในบางพื้นที่  (Provincial Autonomy) โดยมีประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกต้ัง
โดยตรงเป็นประมุขและหัวหน้าฝ่ายบริหารตามรัฐธรรมนูญปี  2488 ซึ่งได้ก าหนดให้ใช้หลักปัญจศีลในการ
ปกครองประเทศประกอบด้วย 
 1. นับถือพระเจ้าองค์เดียว 
 2. เป็นมนุษย์ท่ีเจริญและคงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรม 
 3. ความเป็นเอกภาพของอินโดนีเซีย 
 4. เป็นประชาธิปไตยแบบมีผู้แทน 
 5. ความยุติธรรมในสังคมชาวอินโดนีเซียทั้งมวล 
 

วันหยุดนักขัตฤกษ์ 
 1 มกราคม New Year’s Day 
 10 มกราคม Islamic New Year 1429 H 
 7 กุมภาพันธ์ Chinese New Year 
 7 มีนาคม Hindu’s Nyepi Day 
 20 มีนาคมMaulid of Prophet Muhammad SAW 
 21 มีนาคม Good Friday 
 1 พฤษภาคม Ascension Day of Jesus Christ 
 20 พฤษภาคม Buddha’s Vesak 



 

 30 กรกฎาคมIsra’ Mi’raj Prophet Muhammad SAW 
 17 สิงหาคม Independence Day 
 29-30 กันยายนIdulFitri 1429 H 
 1-3 ตุลาคมIdulFitri 1429 H 
 8 ธันวาคมIdulAdha 1429 H 
 25 ธันวาคม Christmas Day 
 29 ธันวาคม Islamic New Year 
 

ภาวะเศรษฐกิจ 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ  (GDP) ในปี 2553 ของอินโดนีเซีย มีมูลค่า 4,379.6 ล้านเหรียญ

สหรัฐขยายตัวจากปีที่ผ่านมา  6.1 %ภาวะเศรษฐกิจของประเทศอินโดนีเซียมีการเติบโตและขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่องแม้ในบางปีจะขยายตัวในอัตราที่ลดลงก็ตามโดยใน  2551 GDPมีการขยายตัวที่ร้อยละ  6 ปี 2552 
ขยายตัวลดลงอยู่ที่ร้อยละ  4.5 อย่างไรก็ตามแม้ว่าการขยายตัวของ  GDP จะมีการขยายตัวลดลงในบางปี
ของช่วง 3 ปีที่ผ่านมาแต่กลับพบว่ารายได้ต่อหัวของชาวอินโดนีเซียเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยใน  2551 - 
2553 พบว่ามีรายได้ต่อหัว 3,980.4 4,156.7 และ 4,379.6 เหรียญสหรัฐฯตามล าดับด้านเงินเฟ้อพบว่าในปี  
2551 มีอัตราเงินเฟ้อสูงถึงร้อยละ  11.06 แต่ในปี 2552 ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ  2.78 และกลับเพิ่มขึ้นในปี  
2553 อยู่ที่ร้อยละ  6.96 ส่วนอัตราการว่างงานของชาวอินโดนีเซียพบว่าไม่แตกต่างกันมากในช่วงปี  2551 
ถึง 2553 โดยอยู่ในช่วงร้อยละ 9.1- 8.1  

 
2. ข้อมูลการค้า 

นโยบายด้านเศรษฐกิจภายในประเทศมุ่งเน้นการขยายตัวของการบริโภคและการลงทุนในประเทศ
เป็นหลักส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้มีการเจริญเติบโต  นอกจากน้ียังมุ่งส่งออกโดยเฉพาะสินค้าที่
มิใช่ทรัพยากรธรรมชาติ   
คู่ค้าส าคัญ: อาเซียน ญี่ปุ่น สิงคโปร์ สหรัฐฯ และ จีน 
สินค้าส่งออก  : อันดับหน่ึง  น้ ามันเชื้อเพลิง  สินค้าส่งออกรองลงมา  ได้แก่  น้ ามันปรุงอาหาร  ชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส ์แร่ธาตุ และยางพารา 
สินค้าน าเข้า  : น้ ามันและผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงอ่ืนๆ  รองลงมาคือ  เครื่องจักรกล  เครื่องใช้ไฟฟ้า  ชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส ์เหล็กและผลิตภัณฑ์ยานพาหนะ เป็นต้น 
 
 
 



 

3. การวิเคราะห์ SWOT  
 จุดแข็ง (Strength)  
 1.เป็นตลาดใหญ่ มีจ านวนประชากรประมาณ 237.6 ล้านคน หรือครึ่งหนึ่งของประชากรท้ังหมด
ใน ASEAN 

  2.ประชากรที่มีฐานะดี แม้จะมีไม่เกินร้อยละ 10 ของประชากรท้ังหมด หรือประมาณ 20-30 ล้าน
คน แต่มีก าลังซื้อสูงมากและนิยมสินค้าที่มีคุณภาพ 
 3.เป็นประเทศที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ เช่น น้ ามัน ถ่านหิน แร่ธาตุ และป่าไม้ เป็นต้น 
 4.มีจ านวนแรงงานมาก และค่าแรงถูก 
 
 โอกาส (Opportunities)  
 1.  ปริมาณความต้องการสินค้าและบริการสูง เนื่องจากมีจ านวนประชากรมาก สินคาผลิตภัณฑ์ที่
ผิตได้ในประเทศ บางประเภทไม่เพียงพอต่อ ความต้องการและต้องน าเข้า 
 2.  อยู่ระหว่างการพัฒนาประเทศ 
 3.  รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศอย่างชัดเจนโดยเฉพาะบางสาขาธุรกิจ  
 
 จุดอ่อน (Weakness)  
 1.  ประชากรส่วนใหญ่มีฐานะยากจน 
 2.  กฎหมายและกฎระเบียบบางอย่าง ไม่มีความชัดเจนและโปร่งใส 
 3.  ระบบราชการท่ีมีกระบวนการมาก  ซับซ้อนและยุ่งยาก  ยังมีปัญหาเรื่องการคอร์รัปชั่นในระบบ
ราชการ 
 
 อุปสรรค (Threat)  
 1.  มีการก าหนดมาตรการทางการค้า  ในลักษณะที่เป็นการกีดกันทางการค้า  เช่น มาตรการห้าม
น าเข้า ใบอนุญาตน าเข้า มาตรการด้านสุขอนามัย เป็นต้น 
 2. ตลาดอินโดนีเซีย  มีการแข่งขันสูง  โดยเฉพาะสินค้าราคาถูกจากต่างประเทศ  เช่น  จากจีน  
เวียดนาม และอินเดีย เป็นต้น 
 
4. กฎระเบียบการค้าและการลงทุน 

กฎหมายแรงงาน  
อินโดนีเซียให้การคุ้มครองแรงงานค่อนข้างมาก  โดยเฉพาะด้าน  สวัสดิการ อัตราค่าจ้างขั้นต่ าของ

แรงงานของชาวอินโดนีเซียแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่  เช่น จาการ์ตา  972,604 รูเปียห์ต่อเดือน  นอกจากน้ี  
นายจ้างยังต้องจ่ายเงินค่าประกันสังคมและประกันสุขภาพให้ลูกจ้างด้วย  ในอัตราร้อยละ  3.7 ของค่าจ้าง  



 

ส่วนลูกจ้างสมทบร้อยละ  2 ของค่าจ้าง  การลา/ขาดงาน  อันเนื่องจากปัญหาความเจ็บป่วย  คลอดบุตร  
กฎหมายก าหนดค่าชดเชยร้อยละ 25 ถึงเต็มจ านวนแล้วแต่กรณี รวมถึงกฎหมายคุ้มครองการเลิกจ้าง 

 
ระบบภาษี  
ภาษีเงินได้ของอินโดนีเซียจัดเก็บในอัตราก้าวหน้า  โดยอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอยู่ระหว่าง

ร้อยละ 5-25 และเงินได้นิติบุคคลอยู่ระหว่างร้อยละ 10-25 
          นอกจากน้ี ยังมีภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีการขายสินค้าฟุ่มเฟือย อินโดนีเซียจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มใน
อัตราร้อยละ 10 และจัดเก็บภาษีการขายสินค้าฟุ่มเฟือยน าเข้าในอัตราร้อยละ 10-75 
          ในด้านการน าเข้าควรตรวจสอบด้วยว่า  สินค้าชนิดนั้นได้สิทธิพิเศษตามหลักเกณฑ์  AFTA หรือไม่ 
เพราะอัตราภาษีน าเข้าตาม AFTA จะต่ ากว่าอัตราภาษีน าเข้าทั่วไป 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


