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	 อิินโดนีเซีียเป็็นป็ระเทศหน่�งในภููมิิภูาคเอิเชีียตะวัันอิอิกเฉีียงใต้ที�มีิ 

การเป็ลีี่�ยนผ่่านไป็สูู่่ควัามิเป็็นป็ระชีาธิิป็ไตยได้อิย่างค่อินข้้างป็ระสู่บผ่ลี่สู่ำาเร็จ	โดยมีิ

ตัวัชีี�วััดที�เป็็นรูป็ธิรรมิ	คือิ	ควัามิโป็ร่งใสู่	แลี่ะเสู่รีภูาพข้อิงสืู่�อิแลี่ะป็ระชีาชีนในการแสู่ดง

ควัามิคิดเห็น	 แลี่ะแสู่ดงอิอิกทางการเมืิอิงเพิ�มิข่้�น	 แลี่ะอิยู่ในระดับที�สูู่งกว่ัาป็ระเทศ

เพื�อินบ้านในภููมิิภูาคเดียวักัน

	 สู่ถาบันพระป็กเกลี่้าจ่งเลี่็งเห็นควัามิสู่ำาคัญข้อิงการจัดอิบรมิระยะสัู่�น 

โดยมิีวิัทยากรจากป็ระเทศอิินโดนีเซีียซี่�งเป็็นเครือิข่้ายข้อิงทางสู่ถาบัน	 ร่วัมิแลี่ก

เป็ลีี่�ยนป็ระสู่บการณ์์	การเรียนรู้ให้กับนักศ่กษาสู่ถาบันพระป็กเกล้ี่าแลี่ะป็ระชีาชีนที�

สู่นใจในการแลี่กเป็ลีี่�ยนเรียนรู้ป็ระสู่บการณ์์เพื�อินำาไป็พัฒนาป็ระชีาธิิป็ไตย 

ซ่ี�งสู่ามิารถสู่รุป็สู่าระสู่ำาคัญได้	ดังนี�

(Transition to Democracy
: Indonesia’s Experiences and Lessons Learned for Thai Society)



การเมืืองกับการเปลี่่�ยนผ่่าน
ประชาธิิปไตยในอินโดน่เซี่ย
ช่วงทศวรรษท่� 1970 - 1980

	 อิินโดนีเซีียภูายหลี่ังได้รับเอิกราชี	 สูุ่การ์โน

ดำารงตำาแหน่งป็ระธิานาธิิบดี	 แลี่ะพยายามิที�จะใช้ี

ระบอิบป็ระชีาธิิป็ไตยแบบรัฐสู่ภูาแต่ไม่ิสู่ำาเร็จ 

จ่งได้มีิ	 การใช้้ระบอบประช้าธิิป ไตยแบบช้้�นำำา (Guided 
Democracy)	 โดยนำาหลัี่กปั็ญจศิลี่า	 (Panchasila) 

ซ่ี�งเป็็นหลัี่กป็รัชีญาข้อิงรัฐอิินโดนีเซีีย	 มีิหลัี่กการ 

5	 ข้้อิ 	 คือิ 	 เ ชืี� อิในพระเจ้ าอิง ค์ เ ดียวัเ ท่านั�น 

หลัี่กมินุษยธิรรมิ	ควัามิเป็็นหน่�งเดียวั	ป็ระชีาธิิป็ไตย	

แลี่ะควัามิยุติธิรรมิทางสู่ังคมิ	 โดยหลัี่กการดังกล่ี่าวั

ครอิบคลุี่มิทั�งด้านการเมืิอิง	เศรษฐกิจแลี่ะสัู่งคมิ	

ยุคระเบ่ยบใหมื่ (New Order)
	 ในปี็	 1965	 -	 1966	 หลัี่งจากการย่ดอิำานาจ 

สุู่ฮา ร์โตได้ยกเลี่ิกนโยบายต่าง	 ๆ	 ข้อิงอิดีต

ป็ระธิานาธิิบดีสุู่การ์โน	 มีิการกวัาดล้ี่างข้บวันการ

คอิมิมิิวันิสู่ต์	 (PKI)	อิย่างโหดเหี�ยมิ	นำาไป็สูู่่การรวัมิ

อิำานาจเข้้าสูู่่ศูนย์กลี่างผ่่านทหาร	 ซ่ี�งไม่ิเพียงแต่ทำา

หน้าที�รักษาควัามิสู่งบเท่านั�น	 แต่รวัมิถ่งการบริหาร

จัดการป็ระเทศที�เรียกว่ัา	Dwifungsi	 ระบบนี�มีิภูารกิจ

หลัี่กในการกำาหนดที�นั�งข้อิงนายพลี่ในสู่ภูา	ถ่งแม้ิจะ

มีิรูป็แบบบางอิย่างที�คล้ี่ายป็ระชีาธิิป็ไตย	 เช่ีน 

การเลืี่อิกตั�งสู่ภูานิติบัญญัติ	มีิพรรคการเมืิอิงทั�งหมิด	

9 	 พรรค	 แต่ภูายหลัี่ง สุู่ฮา ร์โตได้จำา กัดพื�น ที�

พรรคการเมืิอิง	 ทำาให้สุู่ฮาร์โตสืู่บทอิดอิำานาจได้ถ่ง 

7	สู่มัิย	จนกระทั�งในปี็	1997	เกิดวิักฤตการณ์์การเงิน

ในเอิเชีีย	หรือิ	 “วิักฤตต้มิยำากุ้ง”	 ทำาให้สุู่ฮาร์โตต้อิง 

ลี่งจากตำาแหน่งอิย่างถาวัร	 ปิ็ดตำานานผู้่นำาเผ่ด็จการ

ที�ครอิงอิำานาจยาวันานถ่ง	32	ปี็

	 เมืิ�อิถ่งจุดแตกหักในช่ีวังวิักฤตการเงินเอิเชีีย	

รัฐบาลี่ล้ี่มิเหลี่วัในการบริหารจัดการทำาให้ป็ระชีาชีน

ลุี่ก ข่้� น ต่อิ สูู้่ แลี่ะป็ ฏิิ รู ป็ ระบอิบการป็กครอิง สูู่่

ป็ระชีาธิิป็ไตยที�มีิสิู่ทธิิแลี่ะเสู่รีภูาพข้อิงป็ระชีาชีนเป็็น

สู่ำาคัญ	 โดยมีิการป็ฏิิรูป็กฎหมิาย	 เสู่ริมิสู่ร้างพลัี่ง

อิำานาจให้แก่คนในท้อิงถิ�นได้มีิสู่่วันร่วัมิทางการเมืิอิง

โดยตรง	 รวัมิทั�งการข้จัดอิำานาจทหารให้เหลืี่อิเพียง

การป้็อิงกันป็ระเทศเท่านั�น	

การเมืืองกับการเปลี่่�ยนผ่่าน
ประชาธิิปไตยในอินโดน่เซี่ย
1990 – ปัจจุบัน

หนทางในการก้าวสู่่่ประชาธิิปไตยของอินโดน่เซี่ย
	 การพัฒนาป็ระชีาธิิป็ไตยภูายหลัี่งการเป็ลีี่�ยน

การป็กครอิงจากระบอิบเผ่ด็จการไม่ิใช่ีเ รื�อิงง่าย 

สิู่�งที�อิินโดนีเซีียทำาคือิใช้ีเวัลี่าค่อิย	ๆ 	ป็รับเป็ลีี่�ยนเสู่มิอิมิา	

ซ่ี�งเรียกยุคนี�ว่ัา	 “ยุคป็ฏิิรูป็”	 เนื�อิงจากป็ระวััติศาสู่ตร์

บาดแผ่ลี่ที�ป็ระชีาชีนได้รับตั�งแต่อิดีต	 ทำาให้ป็ระชีาชีน 

ไม่ิต้อิงการอิยู่ภูายใต้ระบอิบการป็กครอิงเก่าอีิกต่อิไป็	

แลี่ะเชืี�อิว่ัาระบอิบการป็กครอิงแบบใหม่ิจะช่ีวัยให้

ป็ระเทศพัฒนาไป็ได้ไกลี่กว่ัาเดิมิ	โดยมีิควัามิพยายามิ	

ในการป็ฏิิรูป็ในหลี่ายด้าน	ดังนี�

ด้านกฎหมืาย	ในสู่มัิยข้อิงป็ระธิานาธิิบดีฮาบีบี	ได้ป็ฏิิรูป็

กฎหมิายเพื�อิวัางรากฐานป็ระชีาธิิป็ไตยให้กับป็ระเทศ

โดยการยกเลิี่กระบอิบเดิมิ	 เป็ลีี่�ยนมิาใช้ีหลัี่กการ	

“ประช้าธิิปไตยแบบฆราวาส (Secular Democracy)” คือิ 

การยอิมิรับในควัามิแตกต่างหลี่ากหลี่าย	 สู่่งเสู่ริมิการ 

มีิสู่่วันร่วัมิข้อิงคนในสัู่งคมิเพื�อิป็ระโยชีน์ร่วัมิกัน	 แลี่ะ

อิอิกกฎหมิายการไมิ่แบ่งแยกชีาติพันธ์ุิ	 แก้ไข้กฎหมิาย

การเลี่อืิกตั�งแลี่ะพรรคการเมิอืิง	เปิ็ดโอิกาสู่ให้พรรคหน้า

ใหม่ิสู่ามิารถลี่งเลืี่อิกตั�งได้	 แลี่ะจำากัดวัาระข้อิง

ป็ระธิานาธิิบดีเหลืี่อิเพียง	2	วัาระเท่านั�น

การกระจายอำานาจ กฎหมิายข้้อิที�	22	ปี็	1999	ว่ัาด้วัยเรื�อิง
การป็กครอิงสู่่วันท้อิงถิ�น	มีิเนื�อิหาสู่ำาคัญคือิ	การจัดสู่รร

อิำานาจรัฐบาลี่กลี่างสูู่่ท้อิงถิ�น	 เพื�อิเพิ�มิป็ระสิู่ทธิิภูาพใน

การทำางาน	 เนื�อิงจากท้อิงถิ�นมีิควัามิคุ้นเคยใกล้ี่ชิีดกับ

คนในพื�นที�มิากกว่ัา	 ทำาให้สู่ามิารถจัดสู่รรนโยบายได้

อิย่างเหมิาะสู่มิ	

การลี่ดอำานาจกองทัพ	 เริ�มิจากการยกเลี่ิกการป็ฏิิบัติ

หน้าที�สู่อิงด้าน	(Dwifungsi)	วัางพื�นฐาน	ด้านกฎหมิาย	

ป็รับเป็ลีี่�ยนโครงสู่ร้างกอิงทัพ	 กำาหนดบทบาทหน้าที�

อิย่างชัีดเจนเพื�อิไม่ิให้แทรกแซีง	 แลี่ะดำารงตำาแหน่ง

ทางการเมืิอิงได้	หากป็ระสู่งค์จะเข้้าพรรคการเมืิอิงต้อิง

เกษียณ์อิอิกจากกอิงทัพก่อิน	 รวัมิไป็ถ่งการถอิดถอิน

กอิงทัพอิอิกจากสู่่วันบริหาร	ยกเลิี่กการกำาหนดที�นั�งใน

สู่ภูา	แลี่ะย่ดอิำานาจป็กครอิงสูู่่พลี่เรือิน	

โดย Dr. Airlangga Pribadi Kusman จาก Universitas Surabayaโดย Dr. Airlangga Pribadi Kusman
จาก Universitas Surabaya
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พัฒนาการทาง
รัฐธิรรมืน่ญ
อินโดน่เซี่ย

ท่�มื่ต่อประชาธิิปไตย

	 ในป็ี	 1945	 อิินโดนีเซีียได้ป็ระกาศเอิกราชีพร้อิมิกับป็ระกาศ 

ใช้ีรัฐธิรรมินูญ	 ฉีบับปี็	 1945	 แลี่ะป็ระกาศหลัี่กปั็ญจศีลี่	 โดยรัฐธิรรมินูญ 

ได้กำาหนดให้อิินโดนีเซีียมีิการป็กครอิงในรูป็แบบรัฐเดี�ยวั	 มีิระบบการ

ป็กครอิงเป็็นแบบรวัมิทั�งป็ระเทศ	มีิป็ระธิานาธิิบดีเป็็นทั�งป็ระมุิข้แลี่ะหัวัหน้า

รัฐบาลี่	 เมืิ�อิปี็	 1949	 อิินโดนีเซีียก็มีิรัฐธิรรมินูญ	 ฉีบับที�	 2	 กำาหนดให้

อิินโดนีเซีียมีิรูป็แบบการป็กครอิงแบบสู่หพันธิสู่าธิารณ์รัฐ	 (Federation)	

เรียกชืี�อิป็ระเทศว่ัา	 สู่หรัฐอิินโดนีเซีีย	 (United	 State	 of	 Indonesia) 

จนกระทั�งปี็	1959	ป็ระธิานาธิิบดีอิินโดนีเซีียก็ได้ป็ระกาศให้นำารัฐธิรรมินูญ	

ปี็	1945	กลัี่บมิาใช้ีอีิกครั�งแลี่ะใช้ีมิาถ่งปั็จจุบัน	(มีิการแก้ไข้ล่ี่าสุู่ดปี็	2002)	

รัฐธิรรมินูญฉีบับปี็	1945	ป็ระกอิบด้วัย	3	สู่่วัน	ได้แก่	สู่่วันบทนำา	สู่่วันมิาตรา

ต่าง	 ๆ	 แลี่ะสู่่วันข้ยายควัามิ	 รวัมิทั�งหมิด	 37	 มิาตราซ่ี�งจัดรวัมิกันเป็็น 

16	หมิวัด	ถือิเป็็นรัฐธิรรมินูญที�มีิควัามิยาวัไม่ิมิาก	

	 ภูาคพลี่เมิือิงข้อิงอิินโดนีเซีีย	 ป็ระกอิบด้วัย	 ภูาคป็ระชีาสู่ังคมิ	

นักศ่กษา	นักเคลืี่�อินไหวั	ซ่ี�งภูาคป็ระชีาสัู่งคมิมีิอิิทธิิพลี่ต่อิการเป็ลีี่�ยนผ่่าน

ไป็สูู่่ป็ระชีาธิิป็ไตยข้อิงอิินโดนีเซีีย	โดยมีิแนวัคิดหลัี่ก	 คือิ	แนวัคิดอิิสู่ลี่ามิ	

ในยุคระเบียบใหมิ่	 อิินโดนีเซีียเป็็นป็ระเทศที�ถูกกล่ี่าวัหาวั่ามีิการยำ�ายี 

สิู่ทธิิมินุษยชีนมิากเป็็นลี่ำาดับต้น	 ๆ	 ข้อิงโลี่ก	 ทำาให้นักเคลืี่�อินไหวัเพื�อิ

ป็ระชีาธิิป็ไตยถูกสัู่งหารหรือิหายสู่าบสูู่ญจำานวันมิาก	 แต่เมืิ�อิอิินโดนีเซีีย

ก้าวัเข้้าสูู่่ยุคป็ฏิิรูป็ป็ระชีาธิิป็ไตยแลี่ะควัามิเคลืี่�อินไหวัทางสัู่งคมิข้อิง

พลี่เมืิอิงที�เบ่งบานก็นำาไป็สูู่่ระบบราชีการที�โป็ร่งใสู่ยิ�งข่้�น	ทำาให้อิินโดนีเซีีย

เกิดควัามิรดุหน้าทั�งด้านป็ระชีาธิิป็ไตยแลี่ะเศรษฐกจิ	แต่ควัามิโหดรา้ยแลี่ะ

การลี่ะเมิิดสิู่ทธิิมินุษยชีนในยุคข้อิงสุู่ฮาร์โต	 ยังไม่ิเลืี่อินไป็จากควัามิทรงจำา

ข้อิงผู้่ที�ได้รับผ่ลี่กระทบจากการป็กครอิงข้อิงอิดีตเผ่ด็จการ

ภาคพลี่เมืืองกับการเคลี่ื�อนไหวเพ่�อการเปลี่่�ยน
ผ่่านประชาธิิปไตยของอินโดน่เซี่ย

โดย Dr. Idul Rishan, S.H., L.M.
จาก Universitas Islam Indonesia

โดย Dr.rer.pol.M.Faishal Aminuddin จาก Universitas Brawaijaya

3



02-141-9558
www.kpi.ac.th

KPI-brief

การเปลี่่�ยนผ่่านประชาธิิปไตยเปรียบเท่ยบ

	 เปรีียบเทีียบการีเปลีี่�ยนผ่่านไปสู่่่ปรีะชาธิิปไตย

รีะหว่่างไทียแลี่ะอิินโดนีเซีีย	 พบว่่าการีปรีะเมิินขอิง 

freedom	house	 ซ่ี�งอิินโดนีเซีียมีิคะแนน	 59	 สู่่ว่นไทียมีิ	

29	คะแนนจาก	100	จากผ่ลี่สู่ำารีว่จจะเห็นได้ว่่าอิินโดนีเซีีย

มีิอิิสู่รีะทีางการีเมืิอิง	ไม่ิว่่าจะเป็นการีเลืี่อิกต้�ง	สิู่ทีธิิเสู่รีีภาพ 

ในการีแสู่ดงคว่ามิคิดเห็น	 การีจ้ดต้�งพรีรีคการีเมิือิง 

การีปรีาบปรีามิทุีจริีต	การีลี่ะเมิิดสิู่ทีธิิมินุษยชน	มิากกว่่าไทีย

ในเกือิบทุีกด้าน	 เหตุใดปรีะเทีศปรีะชาธิิปไตยสู่ดใหม่ิแบบ

อิินโดนีเซีียถ่ึงพ้ฒนาไปได้รีว่ดเร็ีว่อิย่างมิากหากเปรีียบเทีียบ

ก้บปรีะเทีศเพื�อินบ้านในอิาเซีียน	 ในขณะทีี�ปรีะเทีศไทียมีิ 

การีปฏิิร่ีปการีเมืิอิงในช่ว่งรีะยะเว่ลี่าใกล้ี่เคียงก้บอิินโดนีเซีีย	

แต่ไทียกล้ี่บก้าว่ถึอิยหล้ี่งไปเรืี�อิย	 การีเมืิอิงวุ่่นว่ายมีิปัญหา	

สู่ถานการณ์์การกระจายอำานาจในประเทศอินโดน่เซี่ยในปัจจุบัน

	 อิินโดนีเซีียแบ่งการีปกครีอิงภายในปรีะเทีศอิอิกเปน็

หลี่ายรีะด้บ	ซ่ี�งสู่ามิารีถึเทีียบเคียงชื�อิหน่ว่ยการีปกครีอิงขอิง

อิินโดนีเซีียเป็นภาษาไทีย	 ต้�งแต่	 มิณฑลี่	 (Provinsi), 

จ้งหว้่ด	(Kebupaten),	นครี	(Kota),	อิำาเภอิ	(Kecama-

tan),	ตำาบลี่	 (Kelurahan),	หม่่ิบ้าน	 (Desa),	กลุ่ี่มิบ้าน,	

คุ้มิบ้าน	(	Kampung,	Duson,	Banjar,	Jorong)	ภายหล้ี่ง

การีปกครีอิงยุคขอิงสุู่ฮาร์ีโตทีี�มีิการีครีอิงอิำานาจมิาเป็นรีะยะ

เว่ลี่ายาว่นานรีว่มิ	 32	 ปี	 ได้เกิดกรีะแสู่การีตื�นต้ว่ขอิง

ปรีะชาชนเกี�ยว่ก้บคว่ามิต้อิงการีเปลีี่�ยนแปลี่งยุคเผ่ด็จการี

เศรีษฐกิจถึดถึอิย	โดยแบ่งได้	3	ปรีะเด็น	ด้งนี�

1.	 รีะบบการีเมิือิงแลี่ะพรีรีคการีเมิือิงทีี�อ่ิอินแอิลี่งเรืี�อิย	 ๆ	

ขอิงไทีย	 ซ่ี�งเป็นไปในทิีศทีางตรีงก้นข้ามิก้บรีะบบ

พรีรีคการีเมืิอิงในอิินโดนีเซีีย	

2.	 รีะบบการีตรีว่จสู่อิบภาคร้ีฐทีี�ถ่ึกแทีรีกแซีงจากอิงค์กรี

ต่าง	 ๆ	 ขอิงไทียแลี่ะการีตรีว่จสู่อิบทีี�ตรีงไปตรีงมิาขอิง

อิินโดนีเซีีย

3.	 การีแก้ปัญหาคอิร์ีร้ีปช้นอิย่างเป็นร่ีปธิรีรีมิในหม่่ิเกาะ

ชว่า	 ตรีงข้ามิก้บการีแพร่ีกรีะจายอิย่างต่อิเนื�อิงขอิง

ปัญหาการีทุีจริีตในปรีะเทีศไทีย

รีว่มิศ่นย์อิำานาจใ ห้ เ ป็นการีกรีะจายอิำานาจ อีิกค ร้ี� ง 

เพรีาะเชื�อิว่่า	 การีปกครีอิงรีะบบการีกรีะจายอิำานาจไปสู่่่ 

ท้ีอิงถิึ�น	 จะนำามิาซี่�งคว่ามิเป็นปรีะชาธิิปไตยในการีบรีิหารี 

การีปกครีอิงที้อิงถิึ�นแลี่ะปรีะเทีศ	 ที้�งนี�ในยุคนี�ก็ย้งพบก้บ

ปัญหาทีี�ตามิมิาเช่นเคย	 คือิ	 การีปรีะสู่บก้บปัญหาคว่ามิ 

ข้ดแยง้ทีางชาตพ้ินธ์ุิ	ศาสู่นา	แลี่ะปญัหาการีแบง่แยกดนิแดน	

ท้ี�งนี�การีกรีะจายอิำานาจคร้ี�งยิ�งใหญ่นี� ย้งได้มีิการีตรีา

กฎหมิายข่�นมิา	2	ฉบ้บ	คือิ	กฎหมิายฉบ้บทีี�	22/1999	แลี่ะ

ฉบ้บทีี�	 25/1999	 ซี่�งถืึอิได้ว่่าเป็นจุดเริี�มิต้นทีี�สู่ำาค้ญขอิง 

การีกรีะจายอิำานาจขอิงอิินโดนีเซีียอิย่างจริีงจ้ง	

22 มิิถุุนายน - 3 สิิงหาคมิ 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ผ่่านช่่องทางออนไลน์ โปรแกรมิ zoom Meeting 

สิำานักสัินติิวิธีีและธีรรมิาภิิบาล สิถุาบันพระปกเกล้า

Dr. Pribadi Kusman Political Science of Universitas Surabaya,

Dr. Idul Rishan Universitas Islam Indonesia,

Dr. Faishal Aminuddin Universitas Brawaijaya,

Dr. Dorita Setiawan

นางสิาวอัจจิมิา แสิงรัติน์

นักวิช่าการ สิำานักส่ิงเสิริมิวิช่าการรัฐสิภิา สิถุาบันพระปกเกล้า

วันเวลา : 

สิถุานที� : 

จัดโดย : 

วิทยากร :

 

ผ่้้สิรุป :  

โดย Dr. Dorita Setiawan จาก Universitas Sampoerna

โดย Dr. Panji Anugrah Permana จาก Universitas Indonesia
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