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บทคัดย่อ
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง รัฐธรรมนูญและสถาบัน
การมืองของประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ กรณีศึกษา : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
เพื่อท าการศึกษาถึ งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดีที่มี ความ
เข้มแข็ง และสามารถบริหารงานได้อย่างต่อเนื่องของสาธารณรัฐอินโดนีเซียว่ามีที่มาจาก
สถาบันการเมืองภายในรัฐที่มีความเข้มแข็ง อิสระ และยากต่อการแทรกแซงทางการเมือง
รวมถึงการที่ภาคประชาชนของอินโดนีเซียตื่นตัวทางการเมืองสูงให้ความสาคัญกับการใช้
สิทธิเลือกตั้งเลือกตัวแทนของตนเอง และไม่ต้องการกลับไปสู่การปกครองในรูปแบบเผด็จ
การอีกหลังจากที่เคยปกครองระบอบนี้มายาวนานในสมัยประธานาธิบดีซูฮาร์โต และใน
ปัจจุบันสาธารณรัฐอินโดนีเซียมีศักยภาพที่จะก้าวมาเป็นผู้นาในภูมิภาคเอเซียตะวันออก
เฉียงใต้อย่างน่าจับตามองอีกด้วย
คาสาคัญ: สาธารณรัฐอินโดนีเซีย; การปกครอง; สถาบันการเมือง
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Abstract
This article is part of a research report The Constitution and the
political institutions of Southeast Asia countries : A Case Study of the Republic
of Indonesia. To study the rule of democracy with a strong presidency.
The administration has continued the Republic of Indonesia that has to come
from within the state institutions are strong, independent and hard-to political
interference. Including the government of Indonesia's politically active high
importance to the voters to choose their representatives and does not want to
return to the rule in a dictatorial regime once again after a long period of
President Suharto. At present, Indonesia has the potential to step into
leadership in East Asia under the spotlight as well.
Keywords: the Republic of Indonesia; Government; Political Institution.
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บทนา
อินโดนีเซียในยุคที่เป็นเอกราชต้องประสบกับปัญหาหลายประการ โดยเฉพาะ
ปัญหาทางเศรษฐกิจและความมั่นคง เมื่อโลกเข้าสู่สมัยที่เรียกกันว่าสงครามเย็น อินโดนีเซีย
ก็ต้องรับมือกับภัยคุกคามจากลัทธิคอมมิวนิสต์ ขบวนการคอมมิวนิสต์ในอินโดนีเซียในช่วง
นั้นมีความแข็งแกร่งมาก พรรคคอมมิวนิสต์แห่งอินโดนีเซีย (Partai Komunis Indonesia
หรือ PKI) เคยเป็นหนึ่งในพรรคคอมมิวนิสต์ที่มีสมาชิกมากที่สุดของโลก นอกจากนี้ สภาพ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประเทศก็ทาให้ผู้คนบางส่วนไม่พอใจที่ต้องอยู่ใต้การ
ปกครองของรัฐบาลกลางที่เกาะชวา เกิดเป็นความรู้สึกว่าวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนถูกบดบัง
โดยวัฒนธรรมของชาวชวา ทาให้มีกระแสแบ่งแยกดินแดนขึ้นมาในบางพื้นที่ และถึงแม้ว่า
ประธานาธิบดีคนแรกของประเทศ คือ ซูการ์โน จะได้พยายามนาเอาระบอบประชาธิปไตย
แบบรัฐสภามาใช้ ปกครองประเทศในช่วงแรกๆ แต่ในภาวะที่ประเทศต้องเผชิญภัยคุกคาม
ต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เกิดการกบฏต่อต้านรัฐบาลขึ้นในเกาะสุมาตราและเกาะ
สุเวสีก็ทาให้ในปี ค.ศ.1959 เขาตัดสินใจปรับเปลี่ยนรูปแบบการปกครองของประเทศครั้ง
สาคัญโดยการขยายอานาจของฝ่ายบริหาร ลดความสาคัญของผู้แทนที่มาจากการเลือกตั้ง
โดยประชาชน เปิดโอกาสให้กองทัพและกลุ่มการเมืองมุสลิมเข้ามามีอานาจมากขึ้น และ
ปฏิเสธที่จะกระจายอานาจการปกครองออกจากศูนย์กลางไปให้ท้องถิ่น ยุคแห่งความ
เปลี่ยนแปลงนี้ได้รับการขนานนามว่า “ยุคประชาธิปไตยแบบชี้นา” (Guided Democracy)
ซูการ์โนครองอานาจมาจนถึง ค.ศ.1965 ก็เกิดเหตุวุ่นวายทางการเมือง ทาให้เขาถูกโค่นล้ม
ลงจากอานาจโดยคณะนายทหารผู้นาคณะทหารดังกล่าว คือ นายพลซูฮาร์โต ก้าวขึ้นเป็น
ประธานาธิบดีคนต่อมา และรวบอานาจการปกครองไว้อย่างเบ็ดเสร็จ ยุคที่ซูฮาร์โตเรือง
อ านาจนี้ ถู กขนานนามว่ า “ยุ คระเบี ยบใหม่ ” (New Order) อิ นโดนี เซี ยในยุ คนี้
เจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจอย่างมาก ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนมีคุณภาพสูงขึ้น และ
ด้วยความสามารถของซูฮาร์โตในการจัดสรรผลประโยชน์ในหมู่ชนชั้นนา ก็ทาให้ยุคระเบียบ
ใหม่ดารงอยู่ได้เป็นระยะเวลาทั้งสิ้นกว่า 32 ปี แต่ในที่สุด จุดจบของการครองอานาจของซู
ฮาร์โตก็มาถึงในปี ค.ศ.1998 เมื่อประชาชนชาวอินโดนีเซียจานวนนับแสนคน ที่เดือดร้อน
อย่างหนักจากวิกฤต (เพ็ชรี สุมิตร, 2557 : 22) เศรษฐกิจต้มยากุ้ง ซึ่งได้แพร่กระจายไปทั่ว
เอเชีย (ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ของอินโดนีเซีย หดตัวลงถึงร้อยละ 14 ใน
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ค.ศ.1998) ได้แสดงพลังออกมาเดินขบวนประท้วงครั้งใหญ่เพื่อขับไล่ ซูฮาร์โตออกจาก
ตาแหน่งและเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการปกครองให้เป็นประชาธิปไตย จนกระทั่งในที่สุด
ซูฮาร์โตก็ประกาศลาออกในวันที่ 21 พฤษภาคม ค.ศ.1998 การลงจากตาแหน่งของซูฮาร์โต
นับเป็นการสิ้นสุดลงของระบอบเผด็จการในอินโดนีเซีย และเป็นจุดเริ่มต้นของกระแสปฏิรปู
ประเทศครั้งใหญ่ทั้งในทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม (ในภาษาอินโดนีเซียใช้คาว่ า
reformasi เพื่อเรียกกระแสปฏิรูปดังกล่าว) มีการนาเอาระบอบประชาธิปไตยมาใช้ในประเทศ
จนประสบความสาเร็จดังที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้น ซึ่งผลพวงสาคัญประการหนึ่งของกระแส
ปฏิรูป ก็คือการกระจายอานาจออกจากศูนย์กลางและการจัดให้มีการปกครองระดับท้องถิ่น
อย่างจริงจัง (ทวีศักดิ์ เผือกสม , 2556 : 279 )
ในบริบทการเมืองปัจจุบัน อินโดนีเซียเป็นสาธารณรัฐ มีการจัดรูปการปกครอง
ในแบบรัฐเดี่ยว (unitary state) มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีประธานาธิบดีเป็น
ทั้งประมุขของประเทศและประมุขของฝ่ายบริหาร โดยประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงของประชาชน ดารงตาแหน่งวาระละ 5 ปี ในแง่ของระบบพรรคการเมืองอินโดนีเซีย
มีพรรคการเมืองที่มีบทบาทโดดเด่นหลายพรรค จึงเรียกได้ว่าการเมืองอินโดนีเซียเป็น
การเมืองแบบหลายพรรค (multi-party system) เนื่องด้วยเหตุที่ว่าอินโดนีเซียเป็นประเทศ
ทีป่ ระกอบขึ้นมาจากคนหลายหมู่หลายเผ่า มีวัฒนธรรม ภาษา ประเพณีที่ต่างกัน จึงจาเป็น
จะต้องมีวิธีการที่ทาให้ผู้คนอันหลากหลายเหล่านี้อยู่ร่วมกันภายใต้การปกครองเดียวกันได้
อย่างเป็นปึกแผ่น ดังนั้น เมื่ออินโดนีเซียประกาศเอกราชในปี ค.ศ. 1945 ก็ได้มีการประกาศ
คาขวัญของประเทศขึ้นมาพร้อมกันด้วย โดยมีถ้อยคาว่า Bhinneka TunggalIka (มักแปล
เป็นภาษาอังกฤษว่า Unity in Diversity หรือ “หนึ่งเดียวในความหลากหลาย”) นอกจากนี้
กลุ่มผู้ก่อตั้งประเทศอินโดนีเซียยังได้ประกาศอุดมการณ์ของประเทศจานวน 5 ข้อ เรียก
รวมกันว่าหลักปัญจศีล (Pancasila) ซึ่งมีฐานะเป็นอุดมการณ์เชิงปรัชญาพื้นฐานของ
ประเทศมาจนถึงปัจจุบันหลักปัญจศีลมีเนื้อหาดังนี้ (เพ็ชรี สุมิตร, 2557 : 33) 1. เชื่อในพระ
เจ้าพระองค์เดียวเท่านั้น 2. หลักมนุษยธรรมอันยุติธรรมและมีอารยะ3. ความเป็นหนึ่งเดียว
ของประเทศอินโดนีเซีย 4. ประชาธิปไตยอันเกิดจากความเห็นพ้องต้องกันของผู้แทนปวงชน
5. ความยุติธรรมทางสังคมสาหรับชาวอินโดนีเซียทุกหมู่เหล่า
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วัตถุประสงค์
เพื่อทาการศึกษาถึงรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองของสาธารณรัฐอินโดนีเซียที่มี
ส่วนสาคัญทาให้ระบอบประชาธิปไตยในสาธารณรัฐอินโดนีเซียมีเสถียรภาพต่อเนื่องและยั่งยืน

ระเบียบวิธีวิจัย
วิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยรวบรวมและวิเคราะห์จาก
หนังสือ วารสาร บทความ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองของสาธารณรัฐ
อินโดนีเซียเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

ผลการวิจัย
สาเหตุทรี่ ะบอบประชาธิปไตยมั่นคงยั่งยืนมากในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ภายหลัง
จากการสิ้นสุดยุคเผด็จการต่อเนื่องยาวนานของนาย ซูฮาร์โต อดีตประธานาธิบดีคนที่ 2
ที่ปกครองสาธารณรัฐอินโดนีเซียยาวนานถึง 32 ปี (12 มีนาคม พ.ศ. 2510 - 21 พฤษภาคม
พ.ศ. 2541) โดยหลังจากที่ซูฮาร์โตพ้นจากอานาจไปก็มีประธานาธิบดีต่อเนื่องมาอีก 5 คน
โดยปัจจุบัน คือ นายโจโก วีโดโด เป็นประธานาธิบดีอินโดนีเซียคนที่ 7 และประธานาธิบดี
ที่ต่อเนื่องมาทั้งหมดหลังจากการลาออกของซูฮาร์โต ล้วนมาจากการเลือกตั้งตามวิถีของ
ประชาธิปไตยทั้งสิ้น และมีความพยายามที่จะปรับโครงสร้างทางการเมืองให้กองทัพของ
สาธารณรัฐอินโดนีเซียลดบทบาทในสภาที่ปรึกษาและการชี้นาทางการเมืองลดลงตามลาดับ
โดยโครงสร้างการเมืองการปกครองของอินโดนีเซีย ประกอบด้วย 7 องค์กร ได้แก่
1) สภาที่ปรึกษาประชาชน (People's Consultative Assembly : MPR)
ประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (People's Representative Council :
DPR) จานวน 550 คน และสภาผู้แทนระดับภูมิภาค (Regional Representative Council :
DPD) จานวน 128 คน ทั้งหมดมาจากการเลือกตั้ง สภาที่ปรึกษาประชาชน มีหน้าที่สาคัญ
3 ประการคือ แก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่งตั้งประธานาธิบดี/รองประธานาธิบดี และถอดถอน
ประธานาธิบดี ปกติแล้วทั้งสองสภาจะแยกกันทาหน้าที่ แต่เมื่อมีการประชุมร่วมสองสภาก็
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จะถือว่าเป็นการทาหน้าที่ในนามสภาที่ปรึกษาประชาชน แต่เดิมสภาที่ปรึกษาประชาชนมี
บทบาทอย่างมาก มีฐานะเป็นสถาบันทางการเมืองที่มีอานาจสูงสุดของรัฐ และเคยมีสมาชิก
เป็นจานวนมากถึง 1,000 คน แต่ภายหลังการปฏิรูปการเมืองตั้งแต่ปี ค.ศ. 2004 เป็นต้นมา
หน้าที่ของสภาที่ปรึกษาประชาชนก็ถูกลดลงเหลือไม่มากนัก หน้าที่ประการสาคัญที่สภา
แห่งนี้ยังมีอยู่ ยกตัวอย่างได้ดังนี้ คือ การทาพิธีสาบานตนให้แก่ประธานาธิบดีและรอง
ประธานาธิ บดี การถอดถอนประธานาธิ บดี และรองประธานาธิ บดี ออกจากต าแหน่ ง
(การถอดถอนดังกล่าวจะกระทาได้ต้องผ่านการเห็นชอบของศาลรัฐธรรมนูญด้วย) และการ
แก้ไขรัฐธรรมนูญ เป็นต้น ( ภาณุวัตน์ พันธ์ประเสริฐ, 2556 : 22)
2) สภาผู้แทนราษฎร (People's Representative Council : DPR)
ประกอบด้วยสมาชิกจานวน 560 คน มาจากการเลือกตั้ง มีหน้าที่หลักในการ
ออกกฎหมาย อนุมัติงบประมาณ และกากับดูแลการทางานของรัฐบาล มีวาระการทางาน 5
ปี อย่างไรก็ตาม การพิจารณาร่างกฎหมายแต่ละฉบับต้องมีการหารือและได้รับความ
เห็นชอบร่วมกันระหว่าง DPR กับประธานาธิบดี ร่างกฎหมายใดที่ไม่ได้รับความเห็นชอบ
ร่วมจากประธานาธิบดี จะไม่สามารถนากลับมาพิจารณาใหม่ได้อีก ขณะเดียวกันร่าง
กฎหมายที่ได้รบั ความเห็นชอบร่วมจากประธานาธิบดี และผ่านการลงคะแนนเสียงจาก DPR
แล้วแต่ประธานาธิบดีไม่ลงนามด้วยเหตุใดก็ตาม ภายใน 30 วันให้ถือว่ามีผลบังคับใช้เป็น
กฎหมายได้โดยสมบูรณ์ ประธานาธิบดีไม่มีอานาจยุบสภาผู้แทนราษฎรไม่ว่าในกรณีใดๆ
ส่วนพรรคการเมืองที่จะลงแข่งขันในการเลือกตั้งได้นั้นมีเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นพรรคที่มี
สาขาอยู่กระจัดกระจายตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศมากพอสมควร ทั้งนี้ก็เพื่อให้พรรค
การเมืองเป็นตัวแทนของประชาชนในวงกว้างแทนที่จะทาเพื่อผลประโยชน์เฉพาะกลุ่ม
3) สภาผู้แทนระดับภูมิภาค (Regional Representatives Council : DPD)
เป็นสถาบันใหม่ที่มีการเลือกตั้งครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2547 เพื่อทดแทน
ผู้แทนจากภูมิภาคและองค์กรสังคม/กลุ่มอาชีพที่เคยมีอยู่เดิม (ที่มาจากการแต่งตั้ง) ทั้งนี้
สมาชิก DPD มาจากการเลือกตั้งจังหวัดละ 4 คน รวมทั้งสิ้น 128 คน มีหน้าที่เสนอแนะร่าง
กฎหมาย รวมถึงตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของประเทศ
สภาผู้แทนภูมิภาค ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นว่ามณฑลต่างๆ แต่ละมณฑลใน
ประเทศได้รับการเคารพและมีฐานะเท่าเทียมกัน ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาการที่มณฑลรอบนอก
มักมองว่าการเมืองอินโดนีเซียถูกครอบงาโดยชาวเกาะชวาและชาวเมืองใหญ่ๆ เท่านั้น
ซึ่งเป็นผลสืบเนื่ องมาจากการปกครองแบบรวมศูนย์อ านาจอย่ างยาวนานในสมัยอดี ต
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ประธานาธิบดีซูฮาร์โต ลักษณะเด่นของสภาผู้แทนภูมิภาค คือมีการใช้แนวคิดคล้ายคลึงกับ
ประเทศที่ปกครองในรูปแบบสหพันธรัฐ กล่าวคือเป็นสภาที่มีสมาชิกเป็นตัวแทนจากทุก
มณฑล โดยแต่ละมณฑลมีจานวนสมาชิกในสภาเท่ากัน (ปัจจุบันคือ 4 คน) ไม่ว่ามณฑลนั้น
จะมีประชากรมากน้ อยเพียงใด ทาให้มณฑลเล็กๆ สามารถออกเสี ยงในสภาแห่ งนี้ ได้
เทียบเท่ามณฑลขนาดใหญ่
4) สภาประชาชนระดั บท้ องถิ่ น (Regional People's House of
Representatives : DPRD) ตามบทบัญญัติในการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2543 กาหนดให้แบ่ง
ระดับการปกครองภูมิภาคออกเป็นจังหวัด อาเภอ (Regency) และตาบล/เทศบาล (Kota)
โดยจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิก DPRD ในทุกระดับ (พร้อมกับการเลือกตั้ง DPR และ DPD)
5) ศาลยุติธรรม รัฐธรรมนูญกาหนดให้อานาจตุลาการอยู่ภายใต้การดูแลของศาล
ฎีกา และศาลระดับรองลงมรวมถึงศาลรัฐธรรมนู ญ ในการแต่งตั้ งผู้ พิ พากษาศาลฎีกา
คณะกรรมาธิการตุลาการ (Judicial Commission) เป็นผู้เสนอชื่อให้ DPR รับรอง
จากนั้นจึงเสนอต่อให้ประธานาธิบดีเป็นผู้แต่งตั้ง สมาชิกคณะกรรมาธิการตุลาการแต่งตั้ง
และถอดถอนโดยประธานาธิบดี ด้วยความเห็นชอบของ DPR
6) คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินสูงสุด (Supreme Audit Board :BPK)
มีหน้าที่รายงานการใช้งบประมาณต่อ DPR, DPD และ DPRD สมาชิก BPK คัดเลือกโดย
DPR โดยรับฟังความคิดเห็นของ DRD และแต่งตั้งโดยประธานาธิบดี (BOI,2552)
7) ประธานาธิ บดี มาจากการเลื อกตั้ งโดยตรง ตามรั ฐธรรมนู ญระบุ ให้
ประธานาธิบดีเป็นหัวหน้ารัฐบาลและเป็นผู้บัญชาการกองทัพ โดยประธานาธิบดีอยู่ใน
ตาแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 สมัย (สมัยละ 5 ปี) สาหรับประธานาธิบดีคนปัจจุบัน คือ
นายโจโก วีโดโด (Joko Widodo)
ประธานาธิบดีดารงตาแหน่งเป็นทั้งประมุขของประเทศและประมุขฝ่ายบริหาร มี
วาระดารงต าแหน่งคราวละ 5 ปี ดารงตาแหน่ งติดต่อกันได้ไม่ เกินสองวาระ ส่วนรอง
ประธานาธิบดีโดยปกติไม่มีอานาจอย่างเป็นทางการ แต่มีฐานะเป็นบุคคลแรกที่จะได้ขึ้น
ดารงตาแหน่งประธานาธิบดีในกรณีที่ประธานาธิบดีมีเหตุต้องพ้นจากตาแหน่งในระหว่าง
วาระ โดยนับตั้งแต่ปี ค.ศ.2004 เป็นต้นมาตาแหน่งประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดี
ของอินโดนีเซียมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน กล่าวคือในการเลือกตั้งแต่ละครั้ง
ผู้สมัครตาแหน่งประธานาธิบดี และรองประธานาธิบดี จะจับคู่กัน ผู้สมัครคู่ ที่ชนะการ
เลื อกตั้ งก็ จะได้ ด ารงต าแหน่ ง แต่ มี เงื่ อนไขว่ า ผู้ ที่ จะลงสมั ครชิ งชั ยในการเลื อกตั้ ง
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ประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีได้นั้นจะต้องได้รับการเสนอชื่อจากพรรคการเมืองที่มี
ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรอย่างน้อยร้อยละ 3 หรือมิฉะนั้นก็ต้องได้รับการเสนอชื่อจากพรรค
การเมืองที่ได้รับคะแนนเสียงอย่างน้อยร้อยละ 5 ในการเลือกตั้ง
โดยการเลือกตั้งในปี ค.ศ.2004 ถือเป็นครั้งแรกที่ประชาชนได้มีโอกาสเลือกตั้ง
ผู้ น าประเทศโดยตรงเช่ นนี้ ส่ วนก่ อนหน้ านั้ น ทั้ งต าแหน่ ง ประธานาธิ บดี และรอง
ประธานาธิ บดี ล้ วนมาจากการเลื อกของรั ฐสภาในการเลื อกตั้ งประธานาธิ บดีและรอง
ประธานาธิบดีนั้น มีขอ้ กาหนดอยู่ว่า ผู้ชนะการเลือกตั้งจะต้องได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่ง
ของคะแนนเสียงทั้งหมด (absolute majority) และยังต้องได้คะแนนเกินร้อยละ 20 ใน
มณฑลจานวนเกินกึ่งหนึ่งของมณฑลทั้งหมด หากไม่มีผู้ใดผ่านเกณฑ์ดังกล่าว ก็จะจัดให้มี
การเลือกตั้งรอบสองระหว่างผู้สมัครที่ได้คะแนนสูงสุดสองอันดับแรก เพื่อหาผู้ชนะที่ได้
คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนด( ภาณุวัตน์ พันธ์ประเสริฐ, 2556 : 19)
นับตั้งแต่ประกาศเอกราชเป็นต้นมา อินโดนีเซียมีประธานาธิบดีมาแล้วทั้งสิ้น 7
คน ได้แก่
1. ซูการ์โน
(ดารงตาแหน่ง ค.ศ. 1945 - 1967)
2. ซูฮาร์โต
(ดารงตาแหน่ง ค.ศ. 1967 - 1998)
3. ยูซุฟ ฮาบิบี
(ดารงตาแหน่ง ค.ศ. 1998 - 1999)
4. อับดุลเราะห์มาน วาฮิด (ดารงตาแหน่ง ค.ศ. 1999 - 2001)
5. เมกาวาตี ซูการ์โนบุตรี
(ดารงตาแหน่ง ค.ศ. 2001 - 2004)
6. ซูซีโล บัมบัง ยูโนโยโน
(ดารงตาแหน่ง ค.ศ. 2004 – 2014)
7. โจโก วีโดโด
(ดารงตาแหน่ง ค.ศ. 2014- ปัจจุบัน)
ประธานาธิบดีคนปัจจุบันคือ นายโจโก วีโดโด หรือ “โจโกวี” นักการเมืองผู้เป็น
ความหวังใหม่ของชาวเมืองอิเหนามากที่สุดซึ่งก่อนที่จะก้าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีนั้น
นายโจโก วีโดโด ได้เป็นผู้ว่าการกรุงจาการ์ตาวัย 52 ปี สาหรับชาวเมืองอิเหนาแล้ว ค่อนข้าง
คุ้นหูกับชื่อของนายโจโค วิโดโด ในฐานะนักการเมืองดาวรุ่ง เจ้าของสมญา “โอบามา”
แห่งแดนอิเหนา ไม่เพียงเพราะมีรปู ร่าง หน้าตา สีผิว และบุคลิกคล้ายคลึงกับประธานาธิบดี
บารัก โอบามา แห่งสหรัฐฯเท่านั้น หากยั งเป็นเพราะเป็นตัวจริง ที่ ต้ องปากกัดตีนถี บ
เหมื อนกั บพี่ น้ องร่ วมชาติ ส่ วนใหญ่ อี กทั้ งยั งมี บุ คลิ กแบบหนุ่ มลู กทุ่ งพร้ อมลุ ยทุ กที่
ผสมผสานกับการเป็นนักการเมืองตีนติดดินที่คลุกคลีตีโมงกับชาวบ้านยากจนได้อย่าง
กลมกลืน นับตั้งแต่สมัครรับเลือกตั้งการเมืองระดับท้องถิ่น เป็นนักการเมืองบ้านนอกที่
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แทบไม่ มี ใครรู้ จั ก แต่ กลั บก้ าวกระโดดเป็ นนั กการเมื องไฟแรงขวั ญใจประชาชน
จากนายกเทศมนตรีจอมโปรเจกต์แห่งเมืองสุราการ์ตาหรือโซโล สู่ผู้ว่าการกรุงจาการ์ตา
ผู้ มี ผลงานการบริ หารที่ เข้ าตาประชาชนมากที่ สุ ด จนกลายเป็ นกระแส “โจโควี ”
(เพ็ชรี สุมิตร,2557 : 48) โจโกวีได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ขึ้นในประเทศนี้ในฐานะเป็น
ประธานาธิบดีคนแรกที่ไม่ได้เกี่ยวข้องหรือมาจากกองทัพ เพราะเดิมกองทัพของอินโดนีเซีย
มักอยู่เบื้องหลังการขึ้นสู่ตาแหน่งของผู้นาประเทศ ในฐานะที่พวกเขามองตัวเองว่ามีสถานะ
พิเศษในฐานะผู้สร้างรัฐชาติสมัยใหม่ และเป็นผู้ที่ต้องคอยรักษาความอยู่รอดของชาติและ
ปกป้องประเทศจากภัยคอมมิวนิสต์ในอดีตที่ผ่านมาจนประเทศชาติเป็นปึกแผ่นในปัจจุบัน
นั่นเอง (Croissant and Kuehn, 2009 อ้างถึงในศิวัช ศรีโภคางกุล, 2560 : 65) รวมถึง
ไม่ได้มีต้นทุนทางสังคมที่สูงและสวยหรูเหมือนผู้นาคนอื่นๆ โดยก่อนที่นายโจโกวีจะได้รับ
ตาแหน่งประธานาธิบดีได้มีนักวิเคราะห์บางคนเริ่มตั้งคาถามว่าโจโควีมีประสบการณ์และ
ความสามารถมากพอที่จะรับตาแหน่งนี้หรือไม่ ซึ่งผู้ที่ให้คาตอบนี้ดีที่สุดก็คือสานักข่าวบลู
มเบิ ร์ กที่ น าเสนอรายงาน กึ่ งวิ เคราะห์ ชิ้ นหนึ่ งระบุ ว่ านายโจโคอาจเป็ นผู้ ช่ วยเหลื อ
ประชาธิปไตยในทวีปผิวเหลืองเอเชียที่กาลังอยู่ในภาวะสิ้นหวัง โดยใช้นโยบายประชานิยม
แต่ไม่โกงเหมือนผู้นาอื่นๆ ในเอเชียยิ่งเมื่อเทียบกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับประเทศเพื่อน
บ้านหลายประเทศ ไม่ว่าจะที่พม่า กัมพูชา มาเลเซียรวมทั้งไทย ยิ่งตอกย้าว่าอนาคตทางการ
เมืองของนายโจโกวีมีความสาคัญเกินกว่าจะถูกจากัดอยู่แค่การเป็นผู้ว่ากรุงจาการ์ตาใน
ฐานะผู้ อยู่ วงนอกแล้ ว นายโจโก วี โดโด เป็ นประธานาธิ บดี สั งกั ดพรรคต่ อสู้ เพื่ อ
ประชาธิปไตยแห่งอินโดนีเซีย โดยผลการเลือกตั้งครั้งล่าสุด ในวันที่ 9 กรกฎาคม ค.ศ.2015
นายโจโก วิโดโด ได้คะแนนเสียงรวมกัน 70,993,444 คะแนน หรือคิดเป็น 53.15% ส่วนนาย
พล ปราโบโว สุเบียนโตซึ่งเป็นคู่แข่งคนสาคัญ ได้คะแนนเสียงรวม 62,576,444 คะแนน
หรือคิดเป็น 46.85% (กองบรรณาธิการข่าวแนวหน้า, 2557 : 12)
รัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง
อินโดนีเซียได้ประกาศเอกราชพร้อมกับประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ฉบับ ค.ศ.1945
และประกาศหลักปัญจศีล ดร.ซูการ์โน ได้รับการเลือกเป็นประธานาธิบดี ได้มีการต่อสู้เพื่อ
เอกราชแลกด้วยเลือดเนื้อ และชีวิตของชาวอินโดนีเซียนับแสนคน ในที่สุดอินโดนีเซียก็
ได้รับเอกราชอย่างสมบูรณ์ เมื่อ ค.ศ.1949
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รัฐธรรมนูญ ค.ศ.1945 กาหนดให้อินโดนีเซียมีการปกครองในรูปรัฐเดียว มีระบบ
การปกครองเป็นแบบรวมทั้งประเทศ (United Structure) มีประธานาธิบดีเป็นประมุข และ
หัวหน้ารัฐบาลเมื่อดัทช์โอนอานาจอธิปไตยให้อินโดนีเซีย เมื่อปี ค.ศ.1949 อินโดนีเซียก็มี
รั ฐธรรมนู ญ ฉบั บที่ 2 ก าหนดให้ อิ นโดนี เซี ย มี การปกครองแบบสหพั นธสาธารณรั ฐ
(Federation) เรียกชื่อประเทศว่า สหรัฐอินโดนีเซีย (United State of Indonesia) ต่อมาใน
ปี 1950 อิ นโดนี เซี ยก็ น าเอารั ฐธรรมนู ญฉบั บที่ 3 มาใช้ ปกครองประเทศ กาหนดให้
อินโดนีเซียกลับมีระบบการปกครองแบบรวมทั้งประเทศเหมือนรัฐธรรมนูญฉบับแรก ต่อมา
ในปี ค.ศ.1959 ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ก็ได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ฉบับปี ค.ศ.1945 มา
ใช้ใหม่ (การแก้ไขล่าสุดปี ค.ศ.2002)
หลักปัญจศีล (Panja Sila) ปรัชญาที่สาคัญมากของอินโดนีเซียคือ หลักปัญจศีล
ของ ดร.ซูการ์โน เป็นหลักที่มีอิทธิพลอย่างลึกซึ้งของอินโดนีเซีย ตลลอดระยะเวลาตั้งแต่
อินโดนีเซียได้รับเอกราชเป็นต้นมา มีความเป็นมาคือ มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อ
เตรียมการใให้อินโดนีเซียได้รับเอกราช ญี่ปุ่นซึ่งเป็นฝ่ายยึดครองอินโดนีเซียอยู่ในขณะนั้น
ให้การอุปการะในการประชุมครั้งนี้ ดร.ซูการ์โน เป็นผู้แสวงหาหลักการขั้นพื้นฐาน สาหรับ
นามาประสานความสามัคคี ระหว่างปรัชญาของกลุ่มอิสลาม ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องการที่จะเห็น
ประเทศอินโดนีเซียใหม่ หลังจากได้รับเอกราชแล้วเป็นประเทศที่ปกครองโดยผู้นาทาง
ศาสนาอิสลาม กับกลุ่มพลเรือนคณะชาตินิยม ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีปรัชญาแนวทางสังคมนิยม
เพื่อเป็นรากฐานประสานความสามัคคีทั้งทางสังคมและการเมืองระหว่างคนสอง
กลุ่มดังกล่าว ซูการ์โน จึงวางหลักปัญจศีลให้เป็นปรัชญาของประเทศคือ อินโดนีเซียจะยึด
มั่นอยู่ในเรื่องชาตินิยม สากลนิยม รัฐบาลโดยประชาชน ความยุติธรรมในสังคม และความ
เชื่อมั่นในพระเจ้าองค์เดียว หลักปัญจศีลของซูการ์โน ได้รับการต้อนรับอย่างยิ่งจากกลุ่ม
ชาตินิยม ส่วนกลุ่มอิสลามต้อนรับอย่างไม่เต็มใจนัก
รัฐธรรมนูญฉบับค.ศ.1945 ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่บทนา ส่วนมาตราต่างๆ
และส่วนขยายความ มาตราที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญมีทั้งหมด 37 มาตราซึ่งจัดรวมกันเป็น
16 หมวดหรือบท ถือเป็นรัฐธรรมนูญที่มีความยาวไม่มาก (สุวัฒนา มณีเจริญ,2558,8)
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วิสัยทัศน์ของผู้ร่างรัฐธรรมนูญยุคแรกของอินโดนีเซีย
จากกลุ่มคนที่ได้รั บการศึกษาตามแบบตะวันตกซึ่งไม่ได้มาจากกลุ่มคนซึ่ งมี
อานาจเดิมแบบจารีตของโลกยุคเก่า คนกลุ่มนี้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรกขึ้นใช้ภายใต้สภาวะ
ที่ประเทศนี้ไม่มีรากฐานใดร่วมกันมาก่อน นอกจากคาว่าอินโดนีเซีย ซึ่งใช้เรียกแทนบริเวณ
ทั้งหมดที่เคยตกเป็นอาณานิคมดัตช์ร่วมกันเท่านั้น และท่ามกลางกลุ่มการเมืองอื่นที่ยังมี
พลั งแอบแฝงและต้ องการให้ ประเทศใหม่ เป็ นไปตามที่ ตนต้ องการ รั ฐธรรมนู ญแห่ ง
สาธารณรัฐอินโดนีเซียฉบับค.ศ.1945 สามารถสะท้อนให้เห็นแนวคิดและวิสัยทัศน์ของ กลุ่ม
ผู้นาเกี่ ยวกับคุณลักษณะของชาติและทิศทางของประเทศที่เกิ ดใหม่ อย่างไรบ้าง ทั้งนี้
สามารถศึกษาได้จากตัวบทในรัฐธรรมนูญดังต่อไปนี้
“หมวด 1 รัฐและอธิปไตยของรัฐ สาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีเอกภาพ
จะแบ่งแยกไม่ได้รวมถึงประเทศนี้มีอานาจอธิปไตยของตนเองและอานาจในการปกครองเป็น
ของประชาชน” (Constitution of Indonesia, 2013)
ในหมวดที่ 1 ของรัฐธรรมนูญว่าด้วยรัฐและอานาจอธิปไตยซึ่งเป็นหมวดแรกที่
แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์อันชัดเจนของผู้นาที่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ว่า ต่อจากนี้
ประเทศอินโดนีเซียที่เกิดใหม่ เป็นหนึ่งเดียวกันจะแบ่งแยกไม่ได้ ซึ่งสิ่งนี้แสดงความหมาย
โดยนัยว่าภูมิหลังของกลุ่มคนที่รวมกันเป็นประชากรของสาธารณรัฐอินโดนีเซียจะมี ความ
แตกแยกขัดแย้งก่อนหน้านี้มาอย่างไรก็ตาม ทว่าต่อจากนี้ดินแดนเหล่านี้เป็นหนึ่งเดียวกัน
และเป็นรัฐที่มีอธิปไตยเป็นของตนเอง นอกจากนี้ประเทศใหม่จะปกครองแบบสาธารณรัฐ
และสมาชิกทุกคนในประเทศมีสิทธิเท่าเทียมกัน เป็นการบอกโดยนัยว่า ต่อจากนี้ระบบ
ระเบียบของโลกเก่าได้สิ้นสุดลงแล้วจากนี้ต่อไปสาธารณรัฐอินโดนีเซียซึ่งถือกาเนิดขึ้นจะ
ปกครองโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุข
“หมวด 3 อานาจบริหาร (มาตรา 6 อนุมาตรา1) ผู้เป็นประธานาธิบดีจะต้องเป็น
พลเมืองอินโดนีเซียซึ่งเป็นชาวพื้นเมืองโดยกาเนิด” (Constitution of Indonesia, 2013)
เพื่ อเป็ นการยื นยั นว่า จากนี้ ต่ อไปอ านาจในการบริ หารปกครองสู งสุ ดของ
สาธารณรัฐอินโดนีเซียที่เกิดขึ้นจะอยู่ในมือของชนพื้นเมืองโดยกาเนิดเท่านั้น
“หมวด 6 การปกครองท้องถิ่น (มาตรา 18) การแบ่งเขตดินแดนของประเทศ
อินโดนีเซียเป็นหน่วยปกครองตลอดจนการวางรูปแบบของการปกครองท้องถิ่น ให้กระทา
โดยกฎหมายโดยให้สอดคล้องกับหลักการที่ให้มีการปรึกษาหารือและมีสิทธิตามจารีต
ประเพณีของเขตดินแดน” (Constitution of Indonesia, 2013)
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ในหมวดที่ 6 นี้แสดงให้เห็นถึงการประนีประนอมระหว่างการจัดการอานาจแบบ
สมัยใหม่และการดารงอยู่ในอานาจแบบจารีตดั้งเดิม คือยังให้คงอานาจของผู้นาท้องถิ่นเดิม
ซึ่งมีอยู่ก่อนหน้าการเกิดขึ้นของประเทศอินโดนีเซียไว้ในบางพื้นที่ ดังได้กล่าวมาแล้วใน
หัว ข้อ แรกว่า ประเทศอิน โดนี เซี ย ที่เ กิ ดใหม่ ไ ม่ไ ด้ เกิ ดมาบนดิน แดนว่ างเปล่ า แต่
เกิดขึ้นบนดินแดนที่มีระบบการปกครองตลอดจนวัฒนธรรมของท้องถิ่นเดิม อยู่ก่อน
แล้ว
“หมวด 10 ความเป็นพลเมือง (มาตรา 26 อนุมาตรา 1) พลเมือง ได้แก่
ชาวอิ น โดนี เ ซี ย โดยก าเนิ ด รวมตลอดทั้ งบุ ค คลที่ มี ใ บสาคั ญ การแปลงชาติ แ ล้ ว ”
(Constitution of Indonesia, 2013)
การกาหนดคุณสมบัติของประชาชนที่จะถือเป็นประชากรอินโดนีเซียนี้เป็น
การระบุให้ชัดเจนว่าต่อไปนี้บุคคลซึ่งถือกาเนิดในเขตแดนอันเป็นประเทศอินโดนีเซีย
ทั้งในอดีตและต่อไปในอนาคต จะเป็นประชากรกลุ่มเดียวกัน ไม่มีการแบ่งแยกเชื้อ
สายหรือเผ่าพันธุ์เพราะทุกคนถือเป็นหนึ่งเดียวกัน คือเป็นชาวอินโดนีเซียด้วยกัน
ทั้งหมด
“หมวด 15 ธงชาติ แ ละภาษา (มาตรา 36) ภาษาราชการให้ ใ ช้ ภ าษา
อินโดนีเซีย” (Constitution of Indonesia, 2013) ภาษาอินโดนีเซียถือเป็นอีก
หนึ่งสัญลักษณ์ของการสร้างความเป็นอินโดนีเซียซึ่งชัดเจนที่สุดเพราะก่อนหน้านี้
สังคมบริเวณกลุ่มเกาะอินโดนีเซียต่างมีภาษาถิ่นเฉพาะของตนเอง แต่เมื่อได้กาหนด
ให้ภาษาอินโดนีเซียเป็นภาษาราชการในการติดต่อสื่อสาร จะก่อให้เกิดความรู้สึก
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในกลุ่มคนที่พูดภาษาเดียวกันขึ้นได้ และจะเป็นการหลอม
รวมของสานึกในการรักชาติและความเป็นชาติผ่านภาษาราชการในการอ่านเขียน
และพูดต่อไปในอนาคตด้วย อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ ทิ้งปัญหาสาคัญ
ในช่วงของการก่อเกิดของประเทศเอาไว้ นั่นคือการไม่ประกาศให้ศาสนาอิสลามเป็น
ศาสนาประจาชาติ และการถอดข้อความที่ตกลงไว้กับผู้นากลุ่มอิสลามนิยมในกฎ
บัตรจาการ์ตาออกไป ดังจะเห็นได้จากข้อความที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญต่อไปนี้
“หมวด 11 ศาสนา (มาตรา 29 อนุมาตรา 1) รัฐตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่ง
ความเชื่ อ มั่ น ในองค์ พ ระผู้ เ ป็ น เจ้ า ซึ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ สู ง สุ ด แต่ พ ระองค์ เ ดี ย ว ”
(Constitution of Indonesia, 2013)
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“หมวด 11 ศาสนา (มาตรา 29 อนุมาตรา 2) รัฐให้หลักประกันเสรีภาพ
ของประชาชนในการนั บ ถื อ และแสดงออกซึ่ ง ความเชื่ อ ในศาสนาของตน ”
(Constitution of Indonesia, 2013) ที่เขียนแบบนี้ก็เพราะ ประชากรบางส่วนใน
อินโดนีเซียไม่ได้นับถืออิสลามทั้งหมด แต่นับถือศาสนาคริสต์ด้วยบางส่วน (สุวัฒนา
มณีเจริญ, 2558 : 9)

อภิปรายผล
ค.ศ.1998 เป็นจุดสิ้นสุดของยุคระเบียบใหม่ หรือการครองอานาจอันยาวนาน
กว่า 32 ปี ของซูฮาร์โต ในช่วงนี้กระแสตื่นตัวของประชาชนที่ต้องการความเปลี่ยนแปลง
จากยุคเผด็จการรวมศูนย์อานาจของผู้นาคนเก่านั้นมีสูงมาก ข้อเรียกร้องที่สาคัญที่สุดคือ
การเรียกร้องให้นาเอาแนวทางการปกครองแบบประชาธิปไตย มาใช้กับอินโดนีเซียอีกครั้ง
หนึ่งหลังจากที่เคยมีมาก่อนในสมัยอดีตประธานาธิบดีซูการ์โน แต่ในขณะเดียวกัน กระแส
เรียกร้ องที่สาคัญอีกประการหนึ่งในช่วงนี้ก็ คือการเรียกร้ องให้มี การกระจายอ านาจสู่
ท้องถิ่นต่างๆ ของอินโดนีเซียอย่างจริงจัง อีกทั้งบรรดาชนชั้นนาในภูมิภาคต่างๆ ของ
ประเทศก็ต้องการใช้โอกาสที่ประเทศกาลังสับสนวุ่นวายนี้ดึงเอาอานาจการปกครองจาก
ส่วนกลางออกมาอยู่ที่ท้องถิ่นมากขึ้น ถึงแม้ว่าจะมีเสียงเตือนอยู่บ้างว่าหากอินโดนีเซียทา
การกระจายอานาจอย่างไม่รอบคอบแล้วจะทาให้สังคมสับสนวุ่นวายหรือแม้กระทั่งเป็นภัยต่อ
ความมั่นคง แต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่อาจทัดทานกระแสแห่งการปฏิรูป (reformasi) ที่กาลังแผ่ปก
คลุมทั่วทั้งประเทศในขณะนั้นได้ (ภาณุวัตน์ พันธุ์ประเสริฐ, 2556: 48) ในระยะแรกหลังการ
สิ้นสุ ดอ านาจของซูฮาร์โต ปั ญหาความขั ดแย้ งระหว่ างชาติ พันธุ์ ศาสนา และปั ญหาการ
แบ่งแยกดินแดนซึ่งรุมเร้าอินโดนีเซียมาตลอดก็ดูเหมือนจะทวีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจาก
กลุ่มการเมืองต่างๆ ที่เคยถูกกองทัพอินโดนีเซียปราบปรามอย่างหนักได้ฉวยโอกาสที่การเมือง
อินโดนีเซียเข้าสู่ภาวะสุญญากาศกลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้ง นับเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้ใน
ช่วงเวลานี้ สังคมอินโดนีเซียกลับมาถกเถียงอย่างจริงจังอีกครั้งว่า ประเทศที่เต็มไปด้วยความ
หลากหลายอย่างอินโดนีเซียนั้นสมควรใช้การปกครองรูปแบบใด จึงจะนามาซึ่งความสงบผาสุก
อย่างถ้วนหน้ามากที่สุด แม้กระทั่งประเด็นที่เคยถกเถียงกันตั้งแต่สมัยก่อตั้งประเทศอย่างเรื่อง
รูปแบบการปกครองแบบสหพันธรัฐก็ถูกรื้อฟื้นขึ้นมาอีกครั้ง โดยผู้ที่มีบทบาทจุ ดประเด็น
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สหพันธรัฐที่ควรกล่าวถึงในที่นี้ คือ นายอาเมียน ราอิส (Amien Rais) อดีตนักเคลื่อนไหว
ต่อต้านรัฐบาลของซูฮาร์โต เขาได้ก่อตั้งพรรคการเมือง ชื่อว่าพรรค National Mandate Party
(PartaiAmanat Nasional หรือ PAN) ซึ่งประกาศชูนโยบายเปลี่ยนสภาพอินโดนีเซียให้เป็น
สหพันธรัฐ ราอิสและเหล่าผู้สนับสนุนเชื่อว่า แนวทางนี้จะช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้งและความ
ไม่พอใจของภูมิภาคต่างๆ ในประเทศ เนื่องจากระบบสหพันธรัฐจะให้หลักประกันว่าท้องที่
ต่างๆ จะมีอานาจบริหารจัดการตนเองได้ตามแนวทางของตน โดยรัฐบาลกลางไม่สามารถเข้าไป
แทรกแซงได้มากเหมือนที่ผ่านมา(ภาณุวัตน์ พันธุ์ประเสริฐ,2556:49)
อย่ างไรก็ ตาม แนวคิ ดสหพั นธรั ฐถู กต่ อต้ านอย่ างหนั กหน่ วงจากบรรดาพรรค
การเมืองใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นพรรค PDI-P ของนางเมกาวาตีซูการ์โนบุตรี พรรค PKB ของนายอับ
ดุลเราะห์มาน วาฮิด พรรคโกลคาร์ ตัวแทนของกลุ่มอานาจที่ใกล้ชิดซูฮาร์โต รวมถึงกองทัพเอง
ก็ออกมาต่อต้านแนวคิดสหพันธรัฐเช่นกัน เนื่องจากเกรงว่าจะขัดกับหลักปัญจศีลซึ่งยึดมั่นใน
ความเป็นหนึ่งเดียวของประเทศอินโดนีเซีย อีกทั้งผลสารวจความคิดเห็นของประชาชนเองต่าง
ก็ออกมาในทิศทางเดียวกันว่าผู้คนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดนี้ ในที่สุดแนวคิดสหพันธรัฐ
ก็ตกเป็นฝ่ายพ่ายแพ้อีกครั้ง รัฐบาลของอินโดนีเซียในยุคปฏิรูปต่างก็ยึดมั่นในการดาเนินการ
กระจายอานาจและการปกครองท้องถิ่นภายใต้กรอบของความเป็นรัฐเดี่ยวสืบต่อกันมาจนถึง
ปัจจุบันกฎหมายสองฉบับที่ได้กลายมาเป็นจุดหมายที่สาคัญยิ่งต่อการกระจายอานาจของ
อินโดนีเซีย ได้แก่ กฎหมายฉบับที่ 22/1999 และกฎหมายฉบับที่ 25/1999 ซึ่งหากพิจารณาว่า
กฎหมายทั้งสองฉบับจะเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการกระจายอานาจ และการสถาปนาการ
ปกครองท้องถิ่นของอินโดนีเซียอย่างจริงจังในภายหลังแล้ว ก็นับว่าน่าแปลกใจอย่างยิ่งที่
กฎหมายทั้งสองฉบับนี้ถูกร่างขึ้นอย่างเร่งรีบ และประชาชนแทบไม่ได้มีส่วนร่วมในการออก
ความเห็นเลย โดยผู้ที่อยู่เบื้องหลังการผลักดันกฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าว คือ ยูซุฟ ฮาบิบี ผู้
ที่ขึ้นดารงตาแหน่งประธานาธิบดีต่อจากซูฮาร์โตนั่นเอง ภายใต้รัฐบาลของฮาบิบี มีการตั้งกลุ่ม
นักวิชาการจานวนไม่กี่คน ขึ้นมารับผิดชอบการร่างกฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าว โดยแทบไม่มี
กระบวนการเปิดรับฟังความคิดเห็นของภูมิภาคหรือท้องถิ่นต่างๆเลย ผลงานการศึกษาของ
Michael S. Malley ระบุไว้เพิ่มเติมว่า มีการแบ่งกลุ่มนักวิชาการดังกล่าวออกเป็นอีกสองกลุ่ม
ย่อยๆ โดยกลุ่มหนึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบการร่างกฎหมายเกี่ยวกับการกระจายอานาจทางด้าน
การบริหาร ในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งรับหน้าที่ร่างกฎหมายว่าด้วยการกระจายอานาจทางการคลัง
นักกฎหมายกลุ่มแรกเกือบทุกคนมาจากพื้นที่นอกเกาะชวา ซึ่งกลุ่มนี้ล้วนแต่เชื่อว่าประเทศ
อินโดนีเซียที่ผ่านมามีการรวมศูนย์อานาจมากเกินไป ส่วนกลุ่มนักกฎหมายกลุ่มที่สองก็มี
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ความคิดมาก่อนแล้วเช่นกันว่าอยากผลักดันให้อินโดนีเซียกระจายทรัพยากรให้ไปอยู่ในความ
รับผิดชอบของท้องถิ่นมากขึ้น และหากเราพิจารณาที่ตัวประธานาธิบดีฮาบิบีเอง ก็จะพบว่าเขา
เคยไปเรียนและทางานอยู่ในเยอรมนีถึง 20 ปี จึงมีความคุ้นชินกับสภาพบ้านเมืองของเยอรมนี
ซึ่งเป็นประเทศสหพันธรัฐ อานาจการปกครองไม่ได้กระจุกตัวอยู่ที่รัฐบาลกลาง สิ่งนี้ทาให้ตัว
เขามีทัศนคติที่เป็นแง่บวกต่อการกระจายอานาจและไม่ได้มองการกระจายอานาจด้วยความ
หวาดระแวงเหมือนอีกหลายคนในหมู่ชนชั้นนาของอินโดนีเซีย อย่างไรก็ตาม ก็มีการวิเคราะห์
อีกกระแสหนึ่งเสนอไว้ว่า ที่กลุ่มชนชั้นนาสนับสนุนให้เกิดการกระจายอานาจขึ้นในช่วงเวลา
นั้น แท้จริงก็ เป็นเพี ยงยุ ทธศาสตร์ที่ ส่วนกลางใช้ เพื่อลดความรุนแรงของกระแสแบ่งแยก
ดินแดนซึ่งกาลังมีแนวโน้มจะก่อตัวขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศ ไม่ได้เป็นเพราะเหล่าชนชั้น
นาตระหนั กถึงข้อดี มากมายของการกระจายอ านาจแต่ อย่ างใด สาหรับกฎหมายฉบั บที่
22/1999 นั้น มีเนื้อหาว่าด้วยการถ่ายอานาจการปกครองจากส่วนกลางออกไปให้แก่การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานทาให้องค์กรของ
รัฐได้ ใกล้ ชิดกั บประชาชนมากขึ้ น ประชาชนสามารถเข้ าถึ งอ านาจได้ ง่ายขึ้ น โดยเฉพาะ
ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลที่เคยรู้สึกว่าถูกรัฐบาลส่วนกลางที่กรุงจาการ์ตาทอดทิ้ง ก็จะมีโอกาส
มากขึ้นในการใช้อานาจทางการเมืองมากาหนดชะตาชีวิตของตนเอง ทั้งนี้ ปธาน สุวรรณมงคล
ได้สรุปสาระสาคัญของกฎหมายฉบับนี้ไว้ว่าตั้งอยู่บนหลัก 5 ประการ ดังต่อไปนี้ (ภาณุวัตน์
พันธุ์ประเสริฐ, 2556: 50) 1. ประชาธิปไตย 2. การมีส่วนร่วมของประชาชนและการเพิ่มอานาจ
3. ความเท่าเทียมและความเป็นธรรม 4. การรับรองศักยภาพและความหลากหลายของภูมิภาค
5. ความจาเป็นในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ฝ่ายนิติบัญญัติของภูมิภาค
กฎหมายฉบับนี้กาหนดว่าตาแหน่งผู้นาการเมืองในระดับท้องถิ่นจะไม่ได้มาจากการ
แต่งตั้งจากส่วนกลางอีกต่อไป แต่ว่าจะมาจากการเลือกตั้งจากสภาในระดับท้องถิ่น เปลี่ยน
สถานะของผู้นาเหล่านี้จากที่ต้องรับผิดชอบต่อเบื้องบนก็ต้องมารับผิดชอบต่อประชาชนผู้
เลือกตั้งแทน นอกจากนี้ยังมีการกาหนดให้ยุบหรือถ่ายโอนหน่วยงานรัฐจานวนมากที่เคย
ขึ้นกับรัฐบาลส่วนกลาง ก็ให้ย้ายมาอยู่ในการดูแลของส่วนท้องถิ่น พนักงานของรัฐจานวนถึง
2.1 ล้านคน (กว่าครึ่งหนึ่งของจานวนนี้เป็นครู) ถูกโอนย้ายมาอยู่ภายใต้การบริหารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผลจากความเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญนี้ ได้ทาให้รัฐบาลส่วนกลางถูกลด
บทบาทหน้าที่ลงอย่างมาก เหลือเพียงให้รับผิดชอบในเรื่องใหญ่ๆ เช่น นโยบายความมั่นคง การ
ป้องกันประเทศการเงินการคลัง การวางแผนเศรษฐกิจในระดับมหภาค เป็นต้นส่วนองค์กร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่ นก็ ได้ อ านาจในการดู แลสาธารณู ปโภค การศึ กษา วั ฒนธรรม การ
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สาธารณสุข เกษตรกรรม คมนาคม สิ่งแวดล้อม แรงงาน และที่ดิน เป็นต้น อย่างไรก็ตามเป็นที่
น่าสังเกตว่า กฎหมายฉบับนี้กระจายอานาจให้แก่รัฐบาลระดับตั้งแต่จังหวัดและนครลงไป
เท่านั้น แต่ไม่ได้กระจายอานาจแก่ระดับมณฑล ซึ่งก็มีการวิเคราะห์กันว่า รัฐบาลในสมัยนั้น
ยังคงหวาดระแวงว่า การให้ อานาจแก่มณฑลมากเกินไปจะเป็นชนวนให้ เกิดการแบ่งแยก
ดินแดนขึ้นได้ แต่จังหวัดและนครมีเนื้อที่เล็กเกินกว่าที่จะแยกตัวออกไปเป็นรัฐอิสระได้ด้วย
ตนเอง และในขณะเดียวกันผู้มีอานาจในรัฐบาลก็น่าจะเชื่อกันว่าการกระจายอานาจให้แก่
จั งหวั ด และนครจะยิ่ งเป็ นการจู งใจให้ ผู้ น าท้ องถิ่ นจงรั กภั กดี กั บรั ฐอิ นโดนี เซี ยมากขึ้ น
(ภาณุวัตน์ พันธุ์ประเสริฐ, 2556: 48)

สรุปผลและข้อเสนอแนะ
ผู้สนใจทาการศึกษาการเมืองการปกครองของสาธารณรัฐอินโดนีเซียมีอีกหลาย
แง่มุมที่น่าสนใจ เป็นอย่างมาก อาทิ การเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมอินโดนีเซียใน
ทศวรรษที่ 90 เพื่ อรณรงค์ ต่ อต้ านคั ดค้ านการขยายเวลาอยู่ ในอ านาจต่ อไปของอดี ต
ประธานาธิบดีซูฮาร์โต ที่ผู้คนนับล้านร่วมกันประท้วงครั้งใหญ่ในหลายๆพื้นที่ของอินโดนีเซีย
หรือช่วงเวลาของการปกครองของอดีตประธานาธิบดีหญิงคนแรกของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เม
กาวตี ซูการ์โน บุตรี (บุตรสาวของอดีตประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซูการ์
โน) ก็เป็นช่วงเวลาหนึ่งที่ ผู้ที่ สนใจการเมืองในโลกอิสลามอย่างสาธารณรั ฐอินโดนีเซี ยน่ า
ทาการศึกษา
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