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สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

(Republic of Indonesia) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมืองหลวง จาการตา 

 

ท่ีตั้ง ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ในแนวเสนศูนยสูตร ระหวางมหาสมุทรอินเดียทางทิศใตกับ

มหาสมุทรแปซิฟกทางทิศเหนือ ซ่ึงทำใหอินโดนีเซียคุมเสนทางการติดตอระหวางมหาสมุทรทั้งสองผาน

ชองแคบท่ีสำคัญ ไดแก มะละกา ซุนดา และลอมบ็อก 

 

อาณาเขต      พ้ืนท่ี 1,904,569 ตร.กม. เปนแผนดิน 1,811,569 ตร.กม. (ใหญประมาณ 3.7 เทาของไทย) 

เปนพ้ืนท่ีทะเล 93,000 ตร.กม. มีแนวเขตแดนทางบกยาว 2,958 กม. ติดกับมาเลเซีย (ดานรัฐซาราวักและ   

รัฐซาบาห) ระยะทาง 1,881 กม. ติมอรเลสเต 253 กม. และปาปวนิวกินี 824 กม. ชายฝงยาว 54,716 กม. 

ระยะทางจากตะวันออกสุด-ตะวันตกสุด 6,401 กม.  
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ภูมิประเทศ  เปนประเทศหมูเกาะท่ีใหญท่ีสุดในโลก มี 17,480 เกาะ แตมีผูอยูอาศัยประมาณ 6,000 เกาะ 

ประกอบดวย 5 เกาะหลัก ไดแก กาลิมันตัน (539,460 ตร.กม.) สุมาตรา (473,606 ตร.กม.) ปาปว (เปนสวนหนึ่ง

ของเกาะนิวกินีมีพ้ืนท่ี 421,981 ตร.กม.) สุลาเวสี (189,216 ตร.กม.) และชวา (132,107 ตร.กม.) ท่ีเหลือเปน

หมูเกาะขนาดเล็กประมาณ 30 หมูเกาะ มีภูเขาไฟประมาณ 400 ลูก เปนภูเขาไฟท่ียังมีพลัง 127 ลกู  

 

ภูมิอากาศ  รอนชื้นแบบศูนยสูตร ความชื้นระหวาง 70-90%  มี 2 ฤดู : ฤดูรอนระหวาง พ.ค.-ต.ค. และ

ฤดูฝนระหวาง พ.ย-เม.ย. อุณหภูมิชายฝงเฉลี่ย 28 องศาเซลเซียส ภาคพ้ืนดินภายในประเทศและภูเขาเฉลี่ย 

26 องศาเซลเซียส และแถบภูเขาสูงเฉลี่ย 23 องศาเซลเซียส 

 

ประชากร  275,122,131 คน (ก.ค.2564) มากเปนอันดับท่ี 4 ของโลก รองจากจีน อินเดีย และสหรัฐฯ 

คิดเปน 3.51% ของประชากรโลก อัตราการเพ่ิมข้ึน 0.81% อัตราสวนประชากรจำแนกตามอายุ : อายุ 0-14 

ป 23.87% อายุ 15-64 ป 68.31% อายุ 65 ปข้ึนไป 7.82% อายุขัยเฉลี่ย 72.82 ป ชาย 70.62 ป หญิง 75.12 ป

ประชากร 57.3% อาศัยอยูในเขตเมือง อินโดนีเซียมีกลุมชาติพันธุประมาณ 300 กลุม เปนชาวชวา 40.1% ซุน

ดา 15.5% มาเลย 3.7% บาตัก 3.6% มาดูรา 3% และชาติพันธุอ่ืน ๆ 34% ซ่ึงรวมจีนดวยประมาณ 2% 

 

ศาสนา อิสลาม 87.2% คริสต 9.9% ฮินดู 1.7% พุทธ 0.7% ประชากรมุสลิมสวนใหญเปนมุสลิม

สายกลาง เนื่องจากสังคมประกอบดวยประชากรหลายศาสนารัฐบาลอินโดนีเซียจึงกำหนดใหวันสำคัญ       

ของศาสนาอิสลาม คริสต ฮินดู พุทธ และตรุษจีนเปนวันหยุดของชาติ 

 

ภาษา  ภาษาทางการ คือ ภาษาอินโดนีเซีย สวนภาษาตางประเทศท่ีใชกันมากท่ีสุด คือ ภาษาอังกฤษ 

และอีกประมาณ 300 ภาษาท่ีเปนภาษาทองถ่ินหรือภาษาตามชาติพันธุตาง ๆ 

 

การศึกษา  อัตราการรูหนังสือของประชากรอายุ 15 ปข้ึนไป 95.7% การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ระดับประถม

และมัธยมตน) 9 ป เปนการศึกษาภาคบังคับไมตองเสียคาใชจาย โดยเริ่มตั้งแตอายุ 6 ป โรงเรียนสามารถใช

ภาษาทองถ่ินเปนสื่อในการสอนเพ่ือใหเกิดความเขาใจเบื้องตนไดหากมีความจำเปน รวมท้ังการศึกษาดาน

ศาสนาท่ีนักเรียนนับถือโดยผูสอนท่ีนับถือศาสนาเดียวกัน 

 

การกอตั้งประเทศ  ท่ีตั้งของอินโดนีเซียเปนเสนทางแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม การคา และศาสนาท่ีสำคัญ

ของภูมิภาค และเปนท่ีตั้งของหลายอาณาจักรท้ังฮินดู พุทธ และอิสลาม กอนตกเปนเมืองข้ึนของโปรตุเกส 

สเปน เนเธอรแลนด และสหราชอาณาจักรในยุคลาอาณานิคม เนื่องจากอินโดนีเซียมีเครื่องเทศมากจึงถูก

เรียกวา “หมูเกาะเครื่องเทศ” ญี่ปุนบุกยึดอินโดนีเซียในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 กอนอินโดนีเซียตกเปน

ของเนเธอรแลนดอีกครั้ง การสถาปนาเปนประเทศอินโดนีเซียเริ่มจากการตอสูแยกตัวเปนเอกราชในนาม

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซ่ึงเปนการรวมตัวกันของรัฐท่ีเปนอิสระในการปกครองตนเองจำนวน 15 รัฐ โดยประกาศ

เอกราชเม่ือ 17 ส.ค.2488 
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วันชาต ิ  17 ส.ค. 

 

การเมือง  เปนรัฐเดี่ยวในระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ (เปนประเทศประชาธิปไตยใหญเปน

อันดับ 3 ของโลก) แบงการปกครองเปน 34 จังหวัด อุดมการณทางการเมืองมีทั้งชาตินิยม และนิยมอิสลาม

แตอยูบนหลักการปญจศีลและหลักนิยมทางสังคม  

 ปญจศีลเปนอุดมการณและปรัชญาข้ันพ้ืนฐานของประเทศ 5 ประการ คือ 1) เชื่อในพระเจา

องคเดียว 2) เปนมนุษยท่ียุติธรรมและมีอารยธรรม 3) เอกภาพของอินโดนีเซีย 4) ประชาธิปไตยอันเกิดจาก

ปญญาและความรูของผูแทนบนความเห็นเปนเอกฉันท และ 5) ความเปนธรรมทางสังคมเพ่ือประชาชนทุกคน

ของอินโดนีเซีย 

 หลักนิยมทางสังคม คือ 1) มุชาวะเราะฮ : การปรึกษาหารือกัน 2) โกตองโรยอง : การชวยเหลือ

ซ่ึงกันและกัน 3) มุฟากัต : การยอมรับและปฏิบัติตามการตัดสินใจของท่ีประชุม และ 4) บีเนกาตุงกัลอีกา : 

เอกภาพในความหลากหลาย 

  ฝายบริหาร : มีประธานาธิบดีเปนประมุขและหัวหนารัฐบาล มาจากการเลือกตั้งโดยตรง 

(ครั้งแรกเมื่อป 2547) วาระการดำรงตำแหนง 5 ป ไมเกิน 2 วาระ สงเสริมการมีสวนรวมทางการเมือง

และการกระจายอำนาจเพ่ือใหจังหวัดตาง ๆ สามารถบริหารตนเองได จึงมีการเลือกตั้งหัวหนาฝายบริหารและ

สภานิติบญัญัติในทองถ่ินตั้งแตระดับจังหวัดลงมาถึงระดับอำเภอหรือเทศบาล 

  การเลือกตั้งประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ผูลงสมัครจะตองถูกเสนอชื่อจากพรรคการเมืองหรือ

กลุมพรรคการเมืองท่ีเปนพันธมิตรตองมี ส.ส.รวมกันไมนอยกวา 20% (112 คน) จากจำนวน ส.ส.ท้ังหมด   

560 คน หรือไดคะแนนเสียง (popular vote) ไมนอยกวา 25% ของจำนวนผูมาใชสิทธิ์เลือกตั้ง โดยพรรค

การเมืองจะเสนอชื่อผูลงสมัครรับเลือกต้ังประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีพรอมกัน ในการเลือกตั้งท้ังคู

ตองไดรับคะแนนเสียงขางมากหรือ 50% ข้ึนไปในครั้งแรก แตหากไมมีคูใดไดคะแนนเสียงตามท่ีกำหนดให

ลงคะแนนเสียงใหมในรอบท่ี 2 

  การเลือกต้ังประธานาธิบดีเม่ือ 17 เม.ย.2562 ประธานาธิบดีโจโก วิโดโด สังกัดพรรค 

Indonesian Democratic Party-Struggle (PDI-P) ชนะนายปราโบโว ซูเบียนโต ผูนำฝายคานดวยคะแนนเสียง 

55.5% ตอ 45.5% ทำใหนายโจโก วิโดโด เปนประธานาธิบดีสมัยที่สอง และสาบานตนเขารับตำแหนง

สมัยเม่ือ 20 ต.ค.2562 การเลือกตั้งครั้งตอไปกำหนดจัดในป 2567 

  ฝายนิติบัญญัติ : รัฐสภาหรือสภาท่ีปรึกษาประชาชน (Majelis Permusyawaratan Rakyat-MPR) 

ประกอบดวย ส.ส. (Dewan Perwakilan Rakyat-DPR) 560 คน มาจากการเลือกตั้งท่ัวไป และสมาชิกของ

สภาผูแทนจังหวัด (Dewan Perwakilan Daerah-DPD) 132 คน (เลือกตั้งจังหวัดละ 4 คน) MPR มีอำนาจ

หนาท่ีปรับปรุงแก ไขกฎหมายและรัฐธรรมนูญ รวมท้ังพิจารณาถอดถอนประธานาธิบดีและ/หรือ              

รองประธานาธิบดี  

  ฝายตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ : เปนองคกรอิสระมีอำนาจหนาท่ีในการวินิจฉัยชี้ขาดการ

พิจารณาตรวจสอบกฎหมายท่ีขัดแยงกับรัฐธรรมนูญ ขอขัดแยงเก่ียวกับหนวยงานของรัฐท่ีมีอำนาจตาม

รัฐธรรมนูญ การยุบพรรคการเมือง ขอขัดแยงเก่ียวกับผลการเลือกต้ังท่ัวไป และวินิจฉัยชี้ขาดความเห็นของ 

DPR ท่ียื่นเสนอขอถอดถอนประธานาธิบดีหรือรองประธานาธิบดี  
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 พรรคการเมือง : อินโดนี เซียมีพรรคการเมืองจำนวนมาก ท่ีสำคัญ ไดแก  พรรค 

Indonesian Democratic Party-Struggle (PDI–P) พรรค Golkar พรรค Democratic Party (PD) และ

พรรค Gerindra และยังมีพรรคการเมืองท่ีมีฐานมาจากกลุมอิสลาม หรือมีแนวทางนิยมอิสลามหลายพรรค 

เชน พรรค National Mandate Party (PAN)  พรรค National Awakening Party (PKB) พรรค Prosperous 

Justice Party (PKS)  พรรค United Development Party (PPP) 

  การเลือกตั้ง ส.ส. เม่ือ 17 เม.ย.2562 มีพรรคการเมืองท่ีมีท่ีนั่งใน DPR 10 พรรค โดย

พรรค PDI-P ของนางเมกวาตี ซูการโนปุตรี อดีตประธานาธิบดี (ระหวางป 2544-2547) มีมากท่ีสุด 128 ท่ีนั่ง 

รองลงมา คือ พรรค Golkar 85 ท่ีนั่ง พรรค Gerindra 78 ท่ีนั่ง พรรค Nasdem 59 ท่ีนั่ง พรรค PKB 58     

ท่ีนั่ง พรรค PD 54 ท่ีนั่ง พรรค PKS 50 ท่ีนั่ง พรรค PAN 44 ท่ีนั่ง พรรค PPP 19 ท่ีนั่ง 

 

เศรษฐกิจ ระบบเศรษฐกิจเสรีท่ีใชกลไกตลาด มีขนาดเศรษฐกิจท่ีใหญท่ีสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

กลไกขับเคลื่อนมาจากการบริโภคภายในประเทศ เนื่องจากมีประชากรจำนวนมาก ปจจุบันเริ่มใหความสำคัญ

กับการลงทุนจากตางประเทศและการสงออก  

 ชวงป 2551-2555 เศรษฐกิจอินโดนีเซียเติบโตอยางตอเนื่องไมต่ำกวา 6% (ยกเวนป 2552 

ซ่ึงขยายตัวเพียง 4.6% เนื่องจากไดรับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก) ระหวางป 2556-2562 การขยายตัว

ทางเศรษฐกิจลดลงเฉลี่ยอยูท่ีประมาณ 5% เนื่องจากการบริโภคภายในซ่ึงเปนปจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลัก

ของประเทศยังไมฟนตัว ประกอบกับสินคาโภคภัณฑ เชน สินแรและปาลมน้ำมัน ซ่ึงเปนสินคาสงออกหลักของ

อินโดนีเซียมีราคาตกต่ำ ป 2563 อินโดนีเซียไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโรค COVID-19 ทำให

ภาคการสงออก การลงทุน การทองเท่ียว และการบริโภคภายใน ซ่ึงเปนท่ีมาของการเติบโตทางเศรษฐกิจ   

ชะลอตัว ทำใหรัฐบาลอินโดนีเซียประเมินวาเศรษฐกิจของประเทศป 2563 จะหดตัวระหวางรอยละ 0.6 -1.7 

ซ่ึงเปนการหดตัวครั้งแรกตั้งแตป 2541  

 นโยบายเศรษฐกิจท่ีสำคัญ แผนแมบทพัฒนาเศรษฐกิจอินโดนีเซียป 2554-2568 (Master 

Plan for Acceleration and Expansion of Indonesia Economic Development 2011 -2025 หรือ 

MP3EI) มีหลักการสำคัญ คือ เรงรัดและขยายการพัฒนาเศรษฐกิจของอินโดนีเซียใหมีขนาดใหญติดอันดับ 1 

ใน 10 ของโลกภายในป 2568 และตั้งเปาใหประชากรมีรายไดตอหัวประมาณ 14,250-15,000 ดอลลารสหรัฐ 

GDP มีมูลคา 4.0-4.5 ลานลานดอลลารสหรัฐ และอัตราเงินเฟอลดลงเหลือ 3% ภายในป 2568  

 ในระยะตอไป อินโดนีเซียมีแผนพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีสำคัญของประเทศ ไดแก เหล็ก อาหาร

และเครื่องดื่ม สิ่งทอ อุปกรณการขนสง พาณิชยนาวี นิกเกิล ทองแดง บอกไซต ปาลมน้ำมัน ยางพารา สินคา

เกษตร ทองเท่ียว เทคโนโลยีสารสนเทศ ถานหิน น้ำมันและกาซธรรมชาติ ปศุสัตว ปาไม โกโก ประมง และ

อาวุธยุทโธปกรณ และจะพัฒนาเขตเศรษฐกิจท่ีมีศักยภาพ 6 เขตเศรษฐกิจ คือ 1) เขตเศรษฐกิจสุมาตรา     

จะพัฒนาเปนศูนยกลางการผลิตและแปรรูปทรัพยากรธรรมชาติ และเปนแหลงสำรองพลังงานของชาติ 2) เขต

เศรษฐกิจชวาจะพัฒนาเปนศูนยกลางขับเคลื่อนอุตสาหกรรมและการบริการของประเทศ 3) เขตเศรษฐกิจ   

กาลิมันตันจะพัฒนาเปนศูนยกลางการผลิตและแปรรูปดานเหมืองแร และเปนแหลงพลังงานของประเทศ     



                                                        ขอมูลพ้ืนฐานของตางประเทศ 2565 

 

5 

4) เขตเศรษฐกิจสุลาเวสีจะพัฒนาเปนศูนยกลางการผลิตและแปรรูปดานการเกษตรของประเทศ 5) เขต

เศรษฐกิจบาหลี-นูซาเต็งการาจะพัฒนาเปนศูนยกลางการทองเท่ียวและผลิตอาหารของประเทศ และ 6) เขต

เศรษฐกิจปาปว-หมูเกาะโมลุกกะจะพัฒนาเปนศูนยกลาง 

    

 สกุลเงิน ตัวยอสกุลเงิน : รูเปยะฮ (Rupiah-IDR)  

  อัตราแลกเปล่ียนตอดอลลารสหรัฐ :  14,325.07 รูเปยะฮตอ 1 ดอลลลารสหรัฐ (พ.ย.2564) 

 อัตราแลกเปล่ียนตอบาท : 429.85 รูเปยะฮตอ 1 บาท (พ.ย.2564) 

 

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ  

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) : 1,058,423.84 ลานดอลลารสหรัฐ (ป 2563) 

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ : หดตัว 2.1% (ป 2563) 

รายไดเฉลี่ยตอหัวตอป : 3,869.6 ดอลลารสหรัฐ (ป 2563) 

แรงงาน : 134.6 ลานคน (ป 2563) 

อัตราการวางงาน : รอยละ 4.3 (ป 2563) 

อัตราเงินเฟอ : รอยละ 1.9 (ป 2563) 

ผลผลิตทางการเกษตร : ยางพารา น้ำมันปาลม กาแฟ โกโก เครื่องเทศ 

ผลผลิตอุตสาหกรรม : รถยนต รถจักรยานยนต เครื่องใชไฟฟา ปโตรเคมี เครื่องจักร สิ่งทอ 

ดุลการคาระหวางประเทศ : ขาดดุลประมาณ 2,900 ลานดอลลาร (ไตรมาส 2/2563) 

มูลคาการสงออก : 163,355 ลานดอลลารสหรัฐ (ป 2563) 

สินคาสงออก : ถานหิน น้ำมันปาลม กาซธรรมชาติ รถยนต ทอง 

คูคาสงออกท่ีสำคัญ : จีน สหรัฐฯ ญี่ปุน สิงคโปร อินเดีย มาเลเซีย 

มูลคาการนำเขา : 135,141 ลานดอลลารสหรัฐ (ป 2563) 

สินคานำเขา : ปโตรเลียมกลั่น ปโตรเลียมดิบ ชิ้นสวนยานยนต โทรศัพท กาซธรรมชาติ 

คูคานำเขาท่ีสำคัญ : จีน สิงคโปร ญี่ปุน ไทย สหรัฐฯ เกาหลีใต มาเลเซีย 

คูคาสำคัญ : จีน สหรัฐฯ ญี่ปุน อินเดีย สิงคโปร 

ทรัพยากรธรรมชาติ : ถานหิน กาซธรรมชาติ น้ำมัน ทอง ทองแดง สังกะสี นิกเกิล ปาไม 

 

การทหาร กองทัพแหงชาติ อินโดนี เซีย (Tentara Nasional Indonesia-TNI) ถูกจัดอันดับให เปน

กองทัพท่ีมีแสนยานุภาพอันดับหนึ่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตโดย Global firepower เปาหมายทาง

การทหารอินโดนีเซียตองการปรับปรุงกองทัพใหทันสมัย และคงกำลังพลเทาท่ีจำเปน (Minimum Essential 

Force - MEF) ภายในป 2567 งบประมาณการปองกันประเทศป 2564 อยูท่ี 9,200 ลานดอลลารสหรัฐ 
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 อินโดนีเซียมีเปาหมายจะเปนประเทศผูผลิตอาวุธภายในป 2565 และควบคุมการลงทุนจาก

ตางประเทศในอุตสาหกรรมปองกันประเทศไวท่ี 49% ขณะเดียวกันกองทัพแหงชาติอินโดนีเซียก็มีนโยบาย

เนนการจัดหายุทโธปกรณโดยไมพ่ึงพาประเทศใดประเทศหนึ่งโดยนำเขาระบบอาวุธท่ีทันสมัย ไดแก เรือดำน้ำ 

เครื่องบินลำเลียง เครื่องบินลาดตระเวณ เครื่องบินขับไล ขีปนาวุธตอตานเรือรบ และระบบเรดารตรวจชายฝง 

และกระจายสัดสวนการซ้ืออาวุธจากหลากหลายประเทศ เชน สหรัฐฯ รัสเซีย ฝรั่งเศส เยอรมนี และจีน     

เพ่ือนำมาศึกษาและพัฒนาระบบอาวุธของตนเอง รัฐวิสาหกิจท่ีผลิตอาวุธและอุตสาหกรรมทางทหาร ไดแก   

PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, PT Dahana, PT LEN Industri, PT PAL Indonesia, PT Inti และ 

PT Krakatua Steel 

 

ยุทโธปกรณสำคัญ รถถัง 453 คัน รถรบทหารราบ 64 คัน ยานลำเลียงหุมเกราะ 834 คัน ปนใหญอัตตาจร 

74 กระบอก ปนใหญลากจูง 356 กระบอก ปน ค. 875 กระบอก ปนไรแรงสะทอนถอยหลัง 135 กระบอก 

ปนใหญตอสูอากาศยาน 415 กระบอก ขีปนาวุธพ้ืนสูอากาศ 93 ชุดยิง เรือดำน้ำชั้น Cakra 2 ลำ ชั้น Nagapasa 

2 ลำ เรือฟริเกต 11 ลำ เรือคอรเวต 20 ลำ เรือตรวจการณชายฝง 116 ลำ เรือยกพลข้ึนบก 30 ลำ เครื่องบิน

ขับไล 41 เครื่อง เครื่องบินโจมตี 65 เครื่อง เครื่องบินลำเลียง 62 เครื่อง เครื่องบินลาดตระเวน 4 เครื่อง 

เครื่องบินฝก 104 เครื่อง เฮลิคอปเตอร 192 เครื่อง เฮลิคอปเตอรโจมตี 14 เครื่อง 

 

กำลังพลรวม 782,970 นาย  แบงเปน ทบ. 300,400 นาย ทร. 65,000 นาย ทอ. 30,100 นาย 

และ ตร. 387,470 นาย กำลังสำรอง 400,000 นาย 

 

ปญหาดานความม่ันคง 

 สถานการณความม่ันคงท่ีอินโดนีเซียหวงกังวล คือ การกอการรายของกลุมสวามิภักดิ์กลุม 

Islamic State (IS) ซ่ึงเริ่มเคลื่อนไหวในอินโดนีเซียตั้งแตป 2557 เชน กลุม Jamaah Ansharut Daulat 

(JAD) ท่ีใชการลงมือคนเดียวและแบบกลุมสมาชิกครอบครัวซ่ึงตรวจพบไดยาก นอกจากนี้ กลุม Jemaah 

Islamiah (JI) มีความเคลื่อนไหวมากข้ึนในหวงท่ีผานมา โดยปรากฏวา JI กำลังสรางความแข็งแกรงทาง

การเงิน ควบคูไปกับการจัดหาอาวุธ รวบรวมและฝกสมาชิกใหม ซ่ึงอาจทำใหอินโดนีเซียเผชิญภัยคุกคามจาก

การกอการรายมากข้ึน     

 ปญหาการแบงแยกดินแดนท่ีสำคัญของอินโดนีเซียคงเหลือแตความเคลื่อนไหวแบงแยก     

จ.ปาปว และ จ.ปาปวตะวันตก นำโดยขบวนการปาปวเสรี (Organisasi Papua Merdeka-OPM) โดยยก

ประเด็นชาวปาปวมีเชื้อชาติตางจากชาวอินโดนีเซียบนเกาะอ่ืน และนับถือศาสนาคริสต ทำใหตองการเปน  

เอกราชจากอินโดนีเซีย กลุม OPM เนนการโจมตีท่ีมุงเปาไปยังเจาหนาท่ีรัฐ แตความเสียหายยังอยูในระดับต่ำ

เนื่องจากไมมีอาวุธท่ีทันสมัย ปจจุบันกลุม OPM พยายามใชการยุยงใหการประทวงเพ่ือเรียกรองความสนใจ

จากภายนอก อาทิ องคการสหประชาชาติ ประเทศตะวันตกและประเทศหมูเกาะแปซิฟคท่ีมีเชื้อชาติเดียวกัน

โดยใชประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของรัฐบาลอินโดนีเซีย 
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สมาชิกองคการระหวางประเทศ อินโดนีเซียเปนสมาชิกองคการระหวางประเทศท่ีสำคัญหลายองคกรและ  

พยายามแสดงบทบาทอยางแข็งขันโดยเฉพาะใน UN, ASEAN, G-20 (เปนเพียงประเทศเดียวในอาเซียนท่ีเปน

สมาชิก) APEC, ASEM, D-8, OIC, NAM (เปนหนึ่งในประเทศท่ีริเริ่มกอตั้ง) และ NAASP (กอต้ังเม่ือป 2548 

ท่ีจาการตา)  

 

การขนสงและโทรคมนาคม เครือขายถนนระยะทาง 950,974 กม. ทางรถไฟยาว 6,155 กม. ทาอากาศยาน 

673 แหง ทาอากาศยานนานาชาติที่สำคัญ ไดแก ซูการโน-ฮัตตา จ.บันเต็น จูอันดา จ.ชวาตะวันออก 

และงูราหไร หรือเดนปาซาร จ.บาหลี ทาเรือ 154 แหง เปนทาเรือน้ำลึก 137 แหง โทรศัพทพ้ืนฐานจำนวน 

9.4 ลานเลขหมาย มีผูใชโทรศัพทเคลื่อนท่ี 167.3 ลานคน เครือขายโทรศัพทเคลื่อนท่ีท่ีมีใช ไดแก GSM 

900/1800,  CDMA 2000, 3G CDMA, 3G/WCDMA, 3G 9300, และ 4G LTE WiMAX รหัสอินเทอรเน็ต .id 

มีผู ใช อินเทอรเน็ต 175.4 ลานคน (ป  2563) 44.16% ของผูใช อินเทอรเน็ตใชผานโทรศัพทเคลื่อนท่ี 

อินโดนีเซียมีผูใชสื่อสังคมออนไลนมากถึง 160 ลานคน ซ่ึงมากเปนอันดับตน ๆ ของโลก สื่อสังคมออนไลนท่ี

นิยมใช ไดแก ยูทูบ เฟซบุก วอตสแอปป  อินสตราแกรม และทวติเตอร     

 

การเดินทาง มีเท่ียวบินของสายการบินการูดา ซ่ึงเปนสายการบินแหงชาติของอินโดนีเซีย มายังทาอากาศยาน

สุวรรณภูมิทุกวันโดยใชเวลาเดินทาง 3 ชม. 30 นาที และมีเท่ียวบินของสายการบินไทยไปจาการตาและเมือง

เดนปาซาร (เกาะบาหลี) ทุกวันใชเวลาเดินทาง 3 ชม. 35 นาที และ 4 ชม. 25 นาทีตามลำดับ เวลาของ

จาการตาตรงกับเวลากรุงเทพฯ แตเวลาของ จ.บาหลีและ จ.ปาปว เร็วกวากรุงเทพฯ 1 และ 2 ชม. ตามลำดับ 

นักทองเท่ียวไทยเดินทางเขาอินโดนีเซียโดยไมตองขอรับการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง เว็บไซตการทองเท่ียว

ของอินโดนีเซีย  www.indonesia.travel/en 

 

สถานการณสำคัญท่ีนาติดตาม : 

 1) การฟนฟูเศรษฐกิจท่ีไดรับผลกระทบจากมาตรการควบคุมการแพรระบาดของโรค 

COVID-19 ที่เขมงวด โดยอินโดนีเซียมีผูติดเชื้อและเสียชีวิตสะสมมากท่ีสุดในอาเซียน ซึ่งสงผลกระทบกับ

ชนชั้นลางท่ีเปนผูใชแรงงาน ทำใหชาวอินโดนีเซียตกงานกวา 2  ลานคน และมีประชาชนกลับเขาสูเสนความ

ยากจนประมาณ 4.9 ลานคน  

 2) อินโดนีเซียกำหนดเปนเจาภาพการประชุมสุดยอด G20 ในป 2565 โดยจะใหความสำคัญใน

การสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศสมาชิกเพ่ือสรางเศรษฐกิจสีเขียวและการเติบโตท่ียั่งยืนและครอบคลุม 

พรอมกับเรียกรองใหประเทศตาง ๆ ทำงานรวมกัน สนับสนุนใหมีการจัดระเบียบทรัพยากรความม่ันคงดานสุขภาพ

ข้ึนใหม เชน เงินทุนและวัคซีน และสรางขอกำหนดมาตรฐานดานสุขภาพสำหรับการเดินทาง 

 3) การจัดระเบียบความสัมพันธกับสหรัฐฯ และจีน เนื่องจากอินโดนีเซียยังคงตองพ่ึงพาจีน   

ท่ีเปนแหลงท่ีมาของเงินลงทุน และการสงออก เพ่ือผลประโยชนทางเศรษฐกิจ แตก็ไมไววางใจจีนท่ีมีทาทีเชิง

รุกในทะเลจีนใตซ่ึงกระทบกับสิทธิอธิปไตยเหนือทรัพยากรในเขตเศรษฐกิจจำเพาะรอบหมูเกาะนาตูนา ทำให
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อินโดนีเซียตองกระชับความสัมพันธกับสหรัฐฯ เพ่ือถวงดุลจีนและรักษาความม่ันคงทางทะเล นอกจากนี้ 

อินโดนีเซียยังพยายามแสวงหาความรวมมือท่ีหลากหลายกับประเทศอ่ืน อาทิ เกาหลีใต อินเดีย ออสเตรเลีย 

รัสเซีย ญี่ปุน ตุรกี  ชาติในแอฟริกา เพ่ือผลประโยชนทางเศรษฐกิจ และความม่ันคง เพ่ือกระจายความเสี่ยงใน

การพ่ึงพาประเทศใดประเทศหนึ่งมากเกินไป 

 

ความสัมพันธไทย-อินโดนีเซีย 

ไทยและอินโดนีเซียมีความสัมพันธท่ีดีมานาน ตั้งแตสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัว สวนการสถาปนาความสัมพันธทางการทูตมีข้ึนเม่ือ 7 มี.ค.2493 โดยมีความรวมมือท่ีดีตอกันทุกดาน 

อินโดนีเซียแสดงทาทีตองการชวยไทยแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ขณะท่ีไทยตองการเรียนรู

ประสบการณการจัดการปญหาขบวนการแบงแยกดินแดน และความรวมมือตอตานการกอการรายจาก

อินโดนีเซีย ตลอดจนตองการใหอินโดนีเซียชวยสรางความเขาใจกับโลกมุสลิมเก่ียวกับปญหาจังหวัดชายแดน

ภาคใต นอกจากนี้อินโดนีเซียในฐานะประธานอาเซียนเม่ือป 2554 ยังมีบทบาทชวยแกไขปญหาพิพาท      

เขตแดนไทย-กัมพูชา บริเวณปราสาทพระวิหาร 

 ความสัมพันธดานเศรษฐกิจไทย-อินโดนีเซียไดรับการสงเสริมภายใตกรอบของอาเซียนและ

ภายใตกรอบ IMT-GT มีการทำความตกลง ความรวมมือ สนธิสัญญา และ MoU ดานตาง ๆ มากกวา 14 ฉบับ   

ตั้งแตป 2549 อินโดนีเซียเสียเปรียบดุลการคาไทยมาโดยตลอด ป 2563 อินโดนีเซียเปนคูคาท่ีใหญเปนอันดับ 

4 ของไทยในอาเซียน และเปนอันดับ 7 ของไทยในตลาดโลก ไทยมีมูลคาการคากับอินโดนีเซีย 418,653.48 

ลานบาท ลดลง 17.72 % ไทยไดเปรียบดุลการคา  55,218.11 ลานบาท  

  สินคาท่ีไทยสงออกไปอินโดนีเซีย 5 อันดับแรก ไดแก 1)  อากาศยาน ยานอวกาศ และ

สวนประกอบ 2) รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ 3) เม็ดพลาสติก 4) น้ำตาลทราย และ 5) เคมีภัณฑ     

สินคาท่ีไทยนำเขาจากอินโดนีเซีย 5 อันดับแรก ไดแก 1) ถานหิน 2) น้ำมันดิบ 3) เครื่องจักรกลและ

สวนประกอบ 4) สวนประกอบและอุปกรณยานยนต และ 5) พืชและผลิตภัณฑจากพืช 

  ดานการลงทุน ไตรมาสท่ี 3/2563 ไทยลงทุนในอินโดนีเซียเปนอันดับ 12 และอันดับท่ี 3    

ในประเทศสมาชิกอาเซียน (รองจากสิงคโปรและมาเลเซีย) โดยมีโครงการลงทุน 118 โครงการ มูลคา        

การลงทุน 50.4 ลานดอลลารสหรัฐ ขณะท่ีป 2563 อินโดนีเซียยื่นขอรับการสงเสริมการลงทุนในไทย จาก

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 2,542 ลานบาท ไดรับอนุมัติ  2,017 ลานบาท มากเปนอันดับท่ี 3 ใน

ประเทศสมาชิกอาเซียน (รองจากสิงคโปรและมาเลเซีย) และเปนอันดับ 11 จากทุกประเทศท่ียื่นขอรับการ

สนับสนุนการลงทุน 

  ขอตกลงท่ีสำคัญ : สนธิสัญญาทางไมตรี (3 มี.ค.2497) ความตกลงวาดวยการแบงเขตไหล

ทวีปในตอนเหนือของชองแคบมะละกาและในทะเลอันดามัน (17 ธ.ค.2514) สนธิสัญญาวาดวยการสงผูราย

ขามแดน (9 มิ.ย.2519) ความตกลงวาดวยความรวมมือดานการศาล (8 มี.ค.2521) ความตกลงวาดวย       

การยกเวนการเก็บภาษีซอน (25 มี.ค.2524) ความตกลงวาดวยความรวมมือดานปาไม (27 พ.ค.2527) บันทึก

ความเขาใจวาดวยความรวมมือดานถานหิน (12 ม.ค.2533) บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดาน

วิทยาศาสตร การวิจัย และเทคโนโลยี (20 พ.ค.2533) ความตกลงวาดวยความรวมมือ 
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  ทางเศรษฐกิจและวิชาการ การจัดตั้งคณะกรรมาธิการรวม (18 ม.ค.2535) ความตกลงวาดวย

การสงเสริมและคุมครองการลงทุน (17 ก.พ.2541) บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานการทองเท่ียว 

(23 พ.ค.2546) ความตกลงดานวัฒนธรรม (17 ม.ค.2545) บันทึกความเขาใจเพ่ือการจัดตั้งสภาธุรกิจไทย-

อินโดนีเซีย (27 พ.ค.2546) ความตกลงวาดวยการบริการทางอากาศ (8 มี.ค.2510 และปรับปรุงแกไขป 

2547) บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานการลงทุน (21 ก.ค.2547) บันทึกความเขาใจวาดวยความ

รวมมือดานการเกษตร (16 ธ.ค.2548) ความตกลงทางการคา (Trade Agreement) (16 พ.ย.2554) ขอตกลง

วาดวยการแกไขบันทึกความเขาใจวาดวยการซ้ือขายขาวระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลอินโดนีเซีย (16 พ.ย.

2554) ขอตกลงการจัดทำบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานประมง (ต.ค.2556)  

  ไทยและอินโดนีเซียไดจัดการประชุมคณะกรรมาธิการรวมวาดวยความรวมมือทวิภาคี     

(Joint Commission-JC) ไทย-อินโดนีเซีย ครั้งท่ี 9 ณ เมืองย็อกยาการตา อินโดนีเซีย ระหวาง 5-7 ก.ค.2561      

เพ่ือสงเสริมความสัมพันธทวิภาคีรอบดาน ไดแก ดานการเมืองและความม่ันคง ดานกฎหมายและกงสุล      

ดานเศรษฐกิจ การคา การลงทุนและการทองเท่ียว ดานสังคมและวัฒนธรรม ดานเอกสิทธิ์และความคุมกัน

ทางการทูต และความรวมมือระดับภูมิภาคและพหุภาคี  

  ไทยและอินโดนีเซียยังมีความสัมพันธดานวัฒนธรรมท่ีใกลชิด มีการจัดทำความตกลง       

ดานสังคมและวัฒนธรรม และมีการดำเนินกิจกรรมสงเสริมความรวมมือทางวัฒนธรรมระหวางกันอยางเปน

รูปธรรมและสม่ำเสมอ อาทิ การอัญเชิญผาพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายยังวัดไทยในอินโดนีเซีย และ  

การสถาปนาความสัมพันธบานพ่ีเมืองนองระหวางกัน 

 

-------------------------------------------------- 
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นายโจโก วิโดโด 

(Joko Widodo) 

 

ตำแหนง   ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย (เขารับตำแหนงเม่ือ 20 ต.ค.2557) 

 

เกิด    21 มิ.ย.2504 (อายุ 61 ป/ป 2565) ท่ีสุราการตา จังหวัดชวากลาง 

 

สถานภาพทางครอบครัว  สมรสกับนางอิเรียนา วิโดโด มีบุตร 3 คน 

 

ศาสนา    อิสลาม 

 

การศึกษา - ประถมศึกษาท่ี Sekolah Dasar Negeri  

  เขต Sumber Surakarta เมืองสุราการตา 

 -  มัธยมศึกษาตอนตนท่ี Sekolah Menengah Pertama Negeri-SMPN) และ

ตอนปลายท่ี Sekolah Menengah Atas Negeri-SMAN) เมืองสุราการตา 

 - ปริญญาตรีสาขาวนศาสตร มหาวทิยาลัย Gadjah Mada เมืองยอกยารการตา 

 

ประวัติการทำงาน 

ป 2528-2531  - พนักงานบริษัททำไม ใน จ.อาเจฮ 

2531-2548 - ธุรกิจสงออกเฟอรนิเจอรไมของตนเองในเมืองสุราการตา 
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ตำแหนงทางการเมือง 

ป 2548-2555 - นายกเทศมนตรีเมืองสุราการตา 

ป 2555-2557  - ผูวาการกรุงจาการตา 

20 ต.ค.2557  - ประธานาธิบดีสมัยแรก (คนท่ี 7 ของอินโดนีเซีย) 

20 ต.ค.2562          - ประธานาธิบดีสมัยท่ีสอง 

 

------------------------------------------ 
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คณะรัฐมนตรีอินโดนีเซีย 

 

ประธานาธิบด ี       Joko Widodo 

รองประธานาธิบด ี      Ma’ruf Amin 

รมว.ประสานงานดานเศรษฐกิจ     Airlangga Hartarto  

รมว.ประสานงานดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและวัฒนธรรม   Muhadjir Effendy 

รมว.ประสานงานดานกิจการทางทะเล และการลงทุน   Luhut Binsar Panjaitan 

รมว.ประสานงานดานการเมือง กฎหมาย และความม่ันคง   Mohammad Mahfud 

เลขาธิการแหงรฐั        Pratikno 

รมว.กระทรวงมหาดไทย      Tito Karnavian 

รมว.กระทรวงการตางประเทศ     Retno Marsudi 

รมว.กระทรวงกลาโหม      Prabowo Subianto 

รมว.กระทรวงยุติธรรมและสิทธมินุษยชน    Yasonna Hamonangan Laoly 

รมว.กระทรวงการคลัง      Sri Mulyani Indrawati 

รมว.กระทรวงพลังงานและทรัพยากรแรธาตุ    Arifin Tasrif 

รมว.กระทรวงอุตสาหกรรม       Agus Gumiwang Kartasasmita 

รมว.กระทรวงพาณิชย      Muhammad Lutfi 

รมว.กระทรวงเกษตร      Syahrul Yasin Limpo 

รมว.กระทรวงสิ่งแวดลอมและปาไม     Siti Nurbaya Bakar 

รมว.กระทรวงคมนาคม      Budi Karya Sumadi 

รมว.กระทรวงกิจการทะเลและประมง     Sakti Wahyu Trenggono 

รมว.กระทรวงแรงงาน      Ida Fauziyah 

รมว.กระทรวงโยธาธิการและการเคหะ     Basuki Hadimuljono 

รมว.กระทรวงสาธารณสุข      Budi Gunadi Sadikin 

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม วจิัย และเทคโนโลย ี  Nadiem Makarim 

รมว.กระทรวงกิจการเกษตรกรรมและการวางแผนท่ีดิน   Sofyan Djalil 

รมว.กระทรวงกิจการสังคม              Tri Rismaharini 

รมว.กระทรวงกิจการศาสนา      Yaqut Cholil Qoumas 

รมว.กระทรวงคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ   Johny G. Plate 

รมว.กระทรวงการวจิัยและเทคโนโลย ี    Bambang Brodjonegoro 

รมว.กระทรวงสหกรณและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  Teten Masduki 

รมว.กระทรวงสงเสริมสตรีและคุมครองเด็ก                 I Gusti Ayu Bintang Darmawati 

รมว.กระทรวงการปฏิรูปการบรหิารและระบบราชการ   Tjahjo Kumolo    

https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Lutfi
https://en.wikipedia.org/wiki/Siti_Nurbaya_Bakar
https://en.wikipedia.org/wiki/Sakti_Wahyu_Trenggono
https://en.wikipedia.org/wiki/Budi_Gunadi_Sadikin
https://en.wikipedia.org/wiki/Tri_Rismaharini
https://en.wikipedia.org/wiki/Yaqut_Cholil_Qoumas
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รมว.กระทรวงการเรงรัดพัฒนาพ้ืนท่ีลาหลังและการยายถ่ินฐาน  Abdul Halim Iskandar 

รมว.กระทรวงการวางแผนพัฒนาชาติ      Suharso Monoarfa 

รมว.กระทรวงรฐัวิสาหกิจ       Erick Thohir 

รมว.กระทรวงการทองเท่ียวและเศรษฐกิจสรางสรรค   Sandiaga Uno 

รมว.กระทรวงกิจการเยาวชนและการกีฬา     Zainudin Amali 

รมว.กระทรวงการลงทุน      Bahlil Lahadalia 

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี      Pramono Anung 

 

------------------------------------------------ 

 (ต.ค.2564)  

https://en.wikipedia.org/wiki/Sandiaga_Uno
https://en.wikipedia.org/wiki/Bahlil_Lahadalia

