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Disclaimer: ข้อมูลต่างๆที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูล

แก่ผู้สนใจเท่านั้น โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ .กรุงจาการ์ตา จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มี

บุคคลนำข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด  

 

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ 

 

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

ทาํไมอนิโดนีเซีย จาํเป็นต้องย้ายเมืองหลวงใหม่ 

 

สรุปข่าว 

KOMPAS.com – การย1ายเมืองหลวงแห;งใหม;จากจาการ>ตาไปยังกาลิมันตันตะวันออกในช่ือนูซันตารา ( IKN ) 

น้ันใกล1จะเปOนความจริง 
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ด1วยสภาผู1แทนราษฎรอนุมัติ “การร;างกฎหมายรัฐธรรมนูญว;าด1วยเมืองหลวงของประเทศ” ในการประชุมฯ

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 โดยรัฐบาลได1เลือก "นูซันตารา" ให1เปOนชื่อเมืองหลวงใหม;ของประเทศที่กำลังจะมี

ขึ้น โดยการเลือกชื่อได1ผ;านการพิจารณาที่หลากหลายจากนักภาษาศาสตร>และนักประวัติศาสตร> ซึ่งมีเหตุผล

คือ “นูซันตารา” เปOนที่รู1จักมาช1านานและเปOนสัญลักษณ>ระดับนานาชาติ โดยเหตุผลในการย1ายเมืองหลวง 

ประกอบด1วย 

1.ประชากรของชวาหนาแน0นเกินไป 

 

หนึ่งในสาเหตุหลักๆในการย1ายเมืองหลวงคือประชาการในจาการ>ตาและเกาะชวามีมากเกินไป การสำรวจสำ

มะโนประชากร (SUPAS) ในปp 2558 ระบุว;ากว;าครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งประเทศ หรือ ร1อยละ 56.56 ของ

ชาวอินโดนีเซียอาศัยกระจายตัวอยู;ทั่วเกาะชวา ในขณะที่เกาะอื่น ๆ มีประชากรต่ำกว;าร1อยละ 10 ของจำนวน

ประชากรท้ังประเทศ ยกเว1นเกาะสุมาตราซ่ึงมีสัดส;วนประชากรร1อยละ 21.78  

“เราไม;สามารถปล;อยให1จาการ>ตาและชวารับภาระจากประชากรที่หนาแน;น ความแออัดของการจราจรท่ี

ร1ายแรง ตลอดจนมลภาวะทางอากาศและทางน้ำที่เราต1องจัดการทันที” ประธานาธิบดีโจโก วิโดโด กล;าวในปp 
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2019  ขณะที่เกาะกาลีมันตันซึ่งกว1างกว;าชวามาก กลับมีประชากรพียง 15,801,800 คน หรือร1อยละ 6.05 

ของประชากรท้ังหมด 

2. เพ่ือขยายผลทางเศรษฐกิจต0อ ผลิตภัณฑFมวลรวมภายในประเทศ PDB 

ปvจจุบัน การเติบโตทางเศรษฐกิจของอินโดนีเซียหรือผลิตภัณฑ>มวลรวมภายในประเทศ (PDB) กระจุกตัวอยู;

บนเกาะชวา เกิดความเหลื่อมล้ำกับเกาะอื่น ๆ มาก ด1วยการย1ายเมืองหลวงนูซันตารา (IKN) นี้ Jokowi 

ต1องการลบคำว;า “Javacentric”(ศูนย>กลางชวา) และเพ่ิมการมีส;วนร;วมของเกาะอ่ืน ๆ  

จากข1อม ูล สำนักสถิต ิกลาง (BPS) ในปp 2561 การสนับสนุนทางเศรษฐกิจต ;อ ผลิตภัณฑ>มวลรวม

ภายในประเทศ PDB ในชวาอยู;ท่ีร1อยละ 58.49 โดยเกิดจากเขตมหานครจาการ>ตาหรือที่รู1จักกันในชื่อจาโบเด

ตาเบก ร1อยละ 20.85 ทำให1มีการเติบโตทางเศรษฐกิจในชวาอยู;ท่ีร1อยละ 5.61 

3.วิกฤตน้ำสะอาด 

 

นอกจากน้ีการมีน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภค เปOนหนึ่งในเป�าหมายของรัฐบาลในการกำหนดที่ตั้งของเมือง

หลวงใหม; โดยจากข1อมูลปp 2559 ของกระทรวงโยธาธิการและการเคหะ (PUPR) ชวากำลังประสบกับวิกฤตน้ำ
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อย;างรุนแรง บางพื้นที่ท่ีเกณฑ>บ;งชี้สีเหลืองซึ่งหมายความว;าพวกเขากำลังประสบปvญหาเกี่ยวกับความพร1อมใน

การใช1น้ำ เช;น ในภูมิภาคชวากลาง ขณะท่ีในชวาตะวันออก เกณฑ>บ;งช้ีเปOนสีส1ม ซึ่งหมายความว;ามีการขาด

แคลนน้ำ ในขณะเดียวกันในพื้นที่มหานครจาการ>ตา เกณฑ>บ;งช้ีเปOนสีแดงคือมีความขาดแคลนน้ำสูง ทำให1ต1อง

ใช1รถบรรทุกน้ำจากพ้ืนท่ีอ่ืนเช1ามายังจาการ>ตา โดยมีเพียงไม;ก่ีพ้ืนท่ีในชวาเท;าน้ันท่ีมีสัญญาณบ;งช้ีสีเขียว หรือมี

น้ำเพียงพอ เช;น บริเวณภูเขาสาลักถึงอูจุงกูลอน 

4. การเขSาถือครองท่ีดินในเกาะชวามีปริมาณสูง 

ผลลัพธ>ของการสร1างแบบจำลองยุทธศาสตร>การศึกษาด1านสิ่งแวดล1อม ของสำนักงานวางแผนพัฒนาแห;งชาติ  

ปp 2562 แสดงให1เห็นว;าการเข1าถือครองและใช1ประโยชน>ที่ดินบนเกาะชวามีขนาดคิดเปOน 5 เท;าของเกาะกาลิ

มันตัน 

ในปp 2543 สัดส;วนการเข1าถือครองและใช1ประโยชน>ที่ดินบนเกาะชวาอยู;ท่ีร1อยละ 48.41 และลดลงเหลือร1อย

ละ 46.49 ในปp 2553 โดยคาดการณ>ว;าการเข1าถือครองและใช1ประโยชน>ที่ดินบนเกาะชวาในปp 2563 และ 

2573 จะลดลงเหลือร1อยละ 44.64 และ 42.79 ตามลำดับสอดคล1องกับแผนการย1ายเมืองหลวง 

สำหรับเกาะกาลิมันตัน การเข1าถือครองและใช1ประโยชน>ที่ดินอยู;ท่ีร1อยละ 9.29 ในปp 2553 โดยคาดว;าจะ

เพ่ิมข้ึนเปOนร1อยละ 10.18 และ 11.08 ในปp 2563 และ 2573 ตามลำดับ 

วิเคราะห์ผลกระทบ โอกาส/แนวทางการปรับตัวของภาครัฐ/ภาคเอกชน/ผู้ประกอบการไทย 

เปOนท่ีแน;นอนว;าอินโดนีเซียจะย1ายเมืองหลวงจากเกาะชวา ไปยังเกาะกาลิมันตันตามแผนท่ีมีการผลักดันมาโดย

ต;อเนื่องจากหลายรัฐบาล โดยเกาะกาลิมันตันมีพื้นที่ส;วนหนึ่งเปOนประเทศมาเลเซียและเปOนที่ตั้งของประเทศ

บรูไน ถือเปOนที่ตั้งกึ่งกลางของประเทศอินโดนีเซียที่ประกอบด1วยเกาะต;าง ๆ กว;า 17,000 เกาะ อย;างไรก็ตาม

ในระยะสั้นจาการ>ตายังคงเปOนศูนย>กลางทางเศรษฐกิจ ซึ่งผู1ประกอบการไทยสามารถเริ่มต1นธุรกิจในการเข1ามา

ทำตลาดในอินโดนีเซียก;อนจะขยับขยายไปยังพื้นที่ต;าง ๆ อันกว1างใหญ;ของอินโดนีเซียต;อไป ทั้งน้ีในช;วงการ

สร1างเมืองใหม; อินโดนีเซียอาจมีความต1องการวัสดุก;อสร1างเพิ่มขึ้นซึ่งอาจกระทบอุปสงค>และอุปทานในภูมิภาค

เช;น ที่เคยเกิดขึ้นช;วงที่จีนสร1างสนามกีฬาโอลิมป�คครั้งแรกในปp 2551 ในขณะที่แรงงานก;อสร1างอินโดนีเซียมี

อย;างเหลือเฟ�อ แต;อาจต1องการแรงงานเฉพาะทางหรือบริการเกี่ยวเนื่องท่ีอินโดนีเซียมีไม;เพียงพอโดย สคต.ณ

กรุงจาการ>ตา จะได1มีการศึกษาและนำเสนอในโอกาสต;อไป 

(ที่มา: Kompas.com/Ambaranie Nadia Kemala Movanita, Ihsanuddin | บรรณาธิการ: Diamanty Meiliana, Krisiandi) 


