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บทคัดย่ อ
นับตั้งแต่ตน้ ปี 2014 เป็ นต้นมา หนึ่ งในประเทศเพื่อนบ้านอาเซี ยนประเทศหนึ่ งนั้นคื อ
ประเทศบรู ไนดารุ สสลามได้ประกาศให้กฎหมายชารี อะห์หรื อกฎหมายอาญาอิสลามที่มีผลบังคับ
ใช้ในการบริ หารจัดการปกครองบ้านเมืองภายในประเทศของตนเองได้อย่างท้าทายโดยมิได้หวัน่
เกรงต่อการกล่ า วโจมตี จากประชาคมโลกแต่ อย่างใด ซึ่ งนับได้ว่าเป็ นประเทศในภูมิ ภาคเอเชี ย
ตะวันออกเฉี ยงใต้ที่ยงั คงดารงความเป็ นอัตลักษณ์ตามแบบฉบับของตนเองได้อย่างน่าสนใจ ดังนั้น
บทความนี้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อที่จะศึกษาถึ งบทบาทของศาสนาอิสลามกับการเมืองการปกครอง
และการบริ หารกิจการของรัฐภายในประเทศบรู ไนดารุ สสลามว่าเป็ นอย่างไรและได้นาเอาหลักการ
ใดบ้างที่ทาให้อิสลามการเมืองภายในประเทศของตนเองสามารถที่จะทาให้เป็ นอัตลักษณ์เฉพาะ
ของบรู ไนเองที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการบริ หารรัฐและการปกครองประเทศได้เรื่ อยมานับตั้งแต่
อดีตจนถึงปั จจุบนั นี้ได้ เพื่อที่จะเป็ นแนวทางในการรับรู ้เรื่ องราวและสร้างการตระหนักรู้ สามารถที่
จะเสริ มสร้างความรู ้เข้าใจที่เกี่ยวข้องกับประเทศเพื่อนบ้านในการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยนต่อไป
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Islamic Polity and in the State Administration of the Sultanate
Brunei Darussalam
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Abstract
Since the early year of 2014 onwards one of the ASEAN member countries
which unique and difference from another ASEAN countries in the region was
declared the Shariah Law or the Islamic Law for govern and administrative the
country, that is the Sultanate of Brunei Darussalam. The purpose of this article tried to
study and examine the role of Islam how this country can apply the Islamic doctrine
to governance and administrative the country as a unique identity and different from
other that the role of Islam can be involved in politics as well, and for our awareness
and understand the neighboring ASEAN member countries in our region which is a
part of our the ASEAN Community in the near future.
Keywords: Islamic Polity/ Shariah/ Administration/ Brunei Darussalam
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บทนา
ช่วงต้นปี 2014 เป็ นต้นมามีประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ซ่ ึ งเป็ นประเทศเดียว
ในปัจจุบนั ที่ยงั คงใช้ระบอบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิ ทธิ ราชย์ตามแบบฉบับที่เป็ นอัตลักษณ์
ของตนเองที่มีความแตกต่างและไม่เหมือนประเทศใดในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านสมาชิ กอาเซี ยน
ด้วยกันเองได้ออกมาประกาศบังคับใช้กฎหมายอิสลามหรื อที่เรี ยกกันว่ากฎหมายชารี อะห์ในการ
บริ หารจัดการปกครองบ้านเมืองภายในประเทศของตนเองได้อย่างท้าทายโดยมิได้หวัน่ เกรงต่อการ
กล่าวโจมตีจากประชาคมโลกแต่อย่างใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาติตะวันตก แม้วา่ ในช่วงเริ่ มแรกของ
การประกาศใช้กฎหมายชารี อะห์ดงั กล่าวนี้ น้ นั ชาติตะวันตกได้มีการตาหนิ คัดค้าน ท้วงติงและไม่
เห็นด้วยกับการบังคับใช้กฎหมายชารี อะห์น้ ี ก็ตาม แต่ในที่สุดแล้วก็ไม่สามารถที่จะยับยั้งถึ งจุดยืน
ของผูน้ าประเทศและรัฐบาลของประเทศดังกล่าวนี้ ได้ ซึ่ งประเทศที่ว่านี้ น้ นั ก็คือประเทศบรู ไนดา
รุ สสลามหรื อรัฐสุ ล ต่านแห่ งบรู ไนนั้นเอง นับได้วา่ เป็ นปรากฏการณ์ทางการเมืองและการบริ หาร
กิจการบ้านเมืองที่น่าสนใจเป็ นอย่างยิ่งว่าเพราะเหตุใดประเทศนี้ จึงสามารถที่จะยืนหยัดอยูไ่ ด้ตาม
อุ ดมการณ์ ที่ เ ป็ นอัตลัก ษณ์ เ ฉพาะเพี ย งหนึ่ ง เดี ย วในกลุ่ ม ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นที่ ส ามารถน า
หลักการศาสนาอิสลามเข้ามาประยุกต์ใช้ในการบริ หารกิจการรัฐภายใต้กระแสของการเปลี่ยนแปลง
ท่ามกลางกระบวนการสร้ างประชาธิ ปไตยของประเทศอื่ นๆ ทัว่ โลกได้อย่างน่ าอัศจรรย์ ดังนั้น
บทความนี้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อที่จะศึกษาถึ งบทบาทของศาสนาอิสลามกับการเมืองการปกครอง
และการบริ หารกิจการของรัฐภายในประเทศบรู ไนดารุ สสลามว่าเป็ นอย่างไรและได้นาเอาหลักการ
ใดบ้างที่ทาให้อิสลามการเมืองภายในประเทศของตนเองสามารถที่จะทาให้เป็ นอัตลักษณ์เฉพาะ
ของบรู ไนเองที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการบริ หารรัฐและการปกครองประเทศได้เรื่ อยมานับตั้งแต่
อดีตจนถึงปั จจุบนั นี้ได้ เพื่อที่จะเป็ นแนวทางในการรับรู้เรื่ องราวและสร้างการตระหนักรู้ สามารถที่
จะเสริ มสร้างความรู ้เข้าใจที่เกี่ยวข้องกับประเทศเพื่อนบ้านในการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยนต่อไป
สภาพทัว่ ไป
ด้วยการที่เป็ นประเทศที่มีขนาดพื้นที่ประมาณ 5,765 ตารางกิโลเมตรตั้งอยูท่ างทิศตะวันตก
เฉี ยงเหนื อของเกาะบอร์ เนี ยวที่มีชายฝั่งทางด้านเหนื อติดกับทะเลจีนใต้ส่วนดินแดนทางบกที่เหลือ
ถู ก ล้อมรอบด้วยรั ฐซาราวัค ของมาเลเซี ย ท าให้ไ ม่ แปลกใจที่ ป ระชาชนของประเทศส่ วนใหญ่
ประมาณร้อยละ 67 เป็ นกลุ่มชาติพนั ธ์มาเลย์ รองลงมาคือกลุ่มชาติพนั ธ์จีนร้อยละ 15 กลุ่มชนเผ่า
พื้นเมืองอีกประมาณร้อยละ 6 ส่ วนที่เหลือก็จะกลุ่มชาติพนั ธ์อื่นๆ ไม่วา่ จะเป็ นชาวอินเดีย ชาวยุโรป
และชาวต่างชาติอื่นๆ มีอยูร่ วมกันประมาณร้ อยละ 12 ของประชากรทั้งหมดในประเทศ (นิ ชานท์
สิ งหพุทธางกูร, 2556, น. 12) แม้วา่ ในรัฐธรรมนูญของประเทศได้ระบุเอาไว้วา่ ศาสนาประจาชาติคือ
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ศาสนาอิสลามก็ตามแต่ก็ยงั ให้ความเป็ นอิสระแก่ประชาชนที่จะสามารถเลื อกนับถื อศาสนาอื่นได้
ซึ่ งจะเห็นได้วา่ ประชาชนที่อาศัยในบรู ไนที่เป็ นชาวพื้นเมืองก็ยงั คงมีลทั ธิ ความเชื่ อตามกลุ่มชนเผ่า
นั้นๆ และยังมี ผูค้ นที่ นับถื อศาสนาพุทธ คริ สต์คาทอลิ กพอให้เห็ นอยู่บา้ ง มี ภาษาที่ ใช้เป็ นภาษา
ราชการก็คือภาษามาเลย์และภาษาอังกฤษ เช่นเดียวกันกับประเทศมาเลเซี ยนั้นเอง อย่างไรก็ตามใน
พจนานุ กรมการเมืองสมัยใหม่ในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ของ Michael Leifer (2001, น.19) ได้ระบุ
ไว้วา่ ในช่วงศตวรรษที่ 15 และ 16 บรู ไนได้ปกครองบริ เวณส่ วนใหญ่ของเกาะบอร์ เนี ยว (เป็ นที่มา
ของชื่ อเกาะบรู ไน) และภาคใต้ของหมู่เกาะฟิ ลิ ปปิ นส์ ดินแดนในครอบครองนี้ เล็กลงมากในหลาย
ศตวรรษต่ อมา ระบบอาณานิ ค มอัง กฤษท าให้อตั ลัก ษณ์ เฉพาะยัง คงอยู่ต่อมาแต่ ก็ท าให้สู ญเสี ย
ดินแดนต่อไปอีก บรู ไนเป็ นดินแดนอารักขาในปี 1888 และกว่าจะได้มาซึ่ งรัฐบาลที่ปกครองตนเอง
ก็ถึงปี 1959 โดยได้รับโอนอานาจการรักษาความมัน่ คงภายในเมื่ออังกฤษยกเลิกการให้หลักประกัน
ด้านความมัน่ คงโดยอัตโนมัติ แล้วแทนที่ด้วยการจัดการด้านการป้ องกันแบบมีการปรึ กษาหารื อ
บรู ไ นได้รับ อานาจอธิ ป ไตยอย่า งสมบู ร ณ์ ใ นเดื อนมกราคม 1984 เมื่ อได้รับมอบหมายความ
รับผิดชอบด้านการต่างประเทศจากอังกฤษนั้นเอง
สาหรับรู ปแบบการปกครองและการบริ หารประเทศนั้นก็มีลกั ษณะที่โดดเด่นในระบอบ
สมบู ร ณาญาสิ ท ธิ ร าชย์ห รื อระบอบราชาธิ ป ไตยแบบสุ ล ต่ า นอิ ส ลามตามแบบมลายู ภ ายใต้
รัฐธรรมนู ญของประเทศ ซึ่ ง ด้วยสภาพที่ ม นั่ คงของสถาบันกษัตริ ย ์ที่ มีค วามใกล้ชิ ดกับ สถาบัน
ศาสนา กล่าวคือยึดมัน่ ในหลักการศาสนาอิสลามอย่างเคร่ งครัดและกับการที่มีความอุดมสมบูรณ์
ของทรัพยากรน้ ามันและก๊าชธรรมชาติที่ถือได้วา่ เป็ นทรัพยากรธรรมชาติหลักที่สาคัญของประเทศ
ซึ่งเป็ นปัจจัยที่ทาให้บรู ไนเป็ นประเทศที่มีรายได้ประชาชาติสูงที่สุดประเทศหนึ่ง ประชาชนภายใต้
รัฐสุ ลต่านแห่ งนี้ จึงมีความกินดีอยูด่ ีแม้วา่ การบริ หารประเทศจะยังคงตกอยูใ่ นการควบคุมดูแลของ
องค์สุลต่าน พระราชวงศ์และคณะรัฐบาลที่องค์สุลต่านได้คดั เลื อกแต่งตั้งมาก็ตาม (สามารถ ทอง
เฝื อ, 2550, น.78) ซึ่งด้วยสภาพดังกล่าวนี้จึงมิได้ทาให้ประชาชนชาวบรู ไนมีความรู ้สึกอึดอัดหรื อไม่
พอใจใดๆ ในการบริ หารจัดการกิจการบ้านเมืองหรื อในการออกกฎหมายต่างๆ ในการบังคับใช้กบั
พวกเขา อันเนื่ องมาจากการที่ประชาชนชาวบรู ไนมีรายได้และรัฐเองก็ได้ให้สวัสดิการอย่างเต็มที่
จึงกลายเป็ นสิ่ งที่ชาวบรู ไนมีความสุ ขและยินดี กบั สิ่ งที่พวกเขาได้รับในสิ ทธิ ที่ทางรัฐสุ ลต่านของ
พวกเขามอบให้ซ่ ึ งอาจดูแล้วเหมือนกับว่าไม่เป็ นไปในรู ปแบบประชาธิ ปไตยเหมือนกับประเทศ
ส่ วนใหญ่ในโลกยึดถื อและปฏิ บตั ิกนั ก็ตามสาหรั บสิ่ งที่เป็ นหัวใจหลักของการปกครองและการ
บริ หารประเทศนั้นก็คือหลักการศาสนาอิสลามนั้นเอง เหมือนกับที่ Gunn, G. (1997, pp.8-11) ได้
กล่ า วไว้ว่า การใช้แนวความคิ ด ของอิ ส ลามเข้า มาในประเทศนี้ เริ่ ม มี ม าตั้ง แต่ ส มัย ที่ อ ยู่ภ ายใต้
จัก รวรรดิ นิ ย มอัง กฤษประมาณ ศตวรรษที่ 20 เพื่ อ ปลดแอกจากการปกครองของอาณานิ ค ม
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หลัก การศาสนาอิ ส ลามจึ ง เริ่ ม นามาใช้และกลายเป็ นสั ญลัก ษณ์ ที่ ส าคัญของประเทศนี้ ภายใต้
ดาเนิ น งานการบริ ห ารและการปกครองดัง กล่ า ว บรู ไ นจึ ง น าแนวทางอิ ส ลามเพื่ อ เรี ย กร้ อ งถึ ง
สถานภาพในการปกครองตัวเองขึ้ นในปี 1959 และเป็ นเอกราชอย่างสมบูรณ์ ใ นปี 1984 วิธีการ
ดัง กล่ า วนับ เป็ นหนทางแห่ ง ศาสนาที่ บ รู ไ นได้น ามาใช้เ พื่ อ ปกป้ องสถาบัน ที่ ส าคัญ ของรั ฐ ใน
ประเทศตนเอง ด้วยเหตุดงั กล่าวนี้ อาจกล่าวได้ว่าบรู ไนนับเป็ นประเทศที่มีความเป็ นหนึ่ งทางด้าน
การเมื อ งด้ว ยกับ การรั ก ษาโครงสร้ า งและรู ป แบบระบบการบริ ห ารรั ฐ ของตนเอง ตลอดจน
วัฒนธรรมทางการเมืองและการบริ หารภายใต้วฒั นธรรมมลายู มีหลักการศาสนาอิสลามโดยการมี
ระบบสุ ลต่านเป็ นผูน้ าสู งสุ ดของประเทศและศาสนาอิสลามเป็ นศาสนาประจาชาติ ทั้งหมดเหล่านี้
คือแนวทางอย่างดีในการบริ หารประเทศและเป็ นรัฐสวัสดิการให้กบั ประชาชนชาวบรู ไนนั้นเอง
อิสลามการเมืองและหลักการบริหารรัฐตามแนวคิด “ราชาธิปไตยอิสลามมลายู”
บรู ไนดารุ สสลามเป็ นรั ฐ เล็ ก ๆ ในเกาะบอร์ เนี ยว มี ร ะบบการปกครองแบบ
สมบูรณาญาสิ ทธิ ราชย์ ตามรู ปแบบของอิสลามมาเลย์ (Islamic-Malay) ซึ่ งตามระบบการปกครอง
แบบนี้ สุ ลต่านเป็ นทั้งประมุขพร้ อมๆ กับการเป็ นประมุขทางศาสนา ดังนั้นสุ ลต่านฮัสซานัล โบล
เกียร์ เป็ นทั้งผูน้ าสู งสุ ดทางศาสนาและประมุขทางการบริ หารการปกครองประเทศ สุ ลต่านคัดเลือก
คณะรั ฐมนตรี และเจ้าหน้าที่ ระดับสู งของชาติ ซ่ ึ งส่ วนใหญ่เป็ นสมาชิ กภายในครอบครั วและคน
ใกล้ชิ ด (จรั ญ มะลู ลี ม กิ ติม า อมรทัต และพรพิ ม ล ตรี โชติ , 2539, น.234) อาจกล่า วได้ว ่า
กระบวนการทางการเมือ งของประเทศบรู ไ นดารุ ส สลามไม่มีค วามซับ ซ้อ นอะไรมาก จาก
ประเทศที่มีอาณาเขตไม่กว้างและมีประชากรไม่ถึงครึ่ งล้าน จึงเป็ นเรื่ องไม่ยากที่จะควบคุ มและ
ดูแล บริ หารจัดการบ้านเมือง กอรปกับบรู ไนดารุ สสลามได้จดั สวัสดิ การและการกระจายรายได้
อย่างทัว่ ถึ ง ปั ญหาภายในจึงไม่ค่อยได้เห็ นมากนัก ขณะที่กระบวนการอิสลามทางการเมืองขึ้ น
อยู่กบั เจตนารมณ์ ขององค์สุลต่านเป็ นสาคัญ แต่ในแง่ของโครงสร้ างทางการเมืองพบว่าอิสลามมี
อิท ธิ พ ลอย่า งสู ง ต่อการกาหนดทิศ ทางทางการเมืองและการบริ หารประเทศของบรู ไ นดารุ ส ส
ลาม
สาหรับอุดมการณ์ทางการเมืองและการบริ หารกิจการแห่ งรัฐสุ ลต่านบรู ไนดารุ สสลามนั้น
ได้เน้นย้ าถึงอุดมการณ์หรื อแนวคิดที่เรี ยกกันว่า “Melayu Islam Beraja” (MIB) ซึ่ งเป็ นอุดมการณ์
แห่ งรัฐอันประกอบไปด้วย ภาษาและวัฒนธรรมมลายู ศาสนาอิสลามและการเมืองการปกครองใน
ระบอบราชาธิ ปไตยซึ่ งสมเด็จพระราชาธิ บดี หรื อองค์สุลต่านทรงเป็ นผูป้ กครอง ซึ่ งองค์สุลต่านฮัส
ซานัล โบลเกี ยห์ได้นาแนวความคิ ดนี้ มาเป็ นอุดมการณ์ หลักในการบริ หารและปกครองประเทศ
โดยได้ให้คาอธิ บายเอาไว้วา่ มันเป็ นความพยายามกลับไปสู่ รากฐานของชาติ อุดมการณ์ น้ ี เต็มไป
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ด้วยหน้าที่ต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นในการใช้เพื่อปกป้ องศาสนาอิสลามแบบเคร่ งครัดตามหลักคัมภีร์และ
จากภัยคุกคามภายนอก และเพื่อสร้างความชอบธรรมแก่ระบบสมบูรณาญาสิ ทธิ ราชย์ของบรู ไนเอง
โดยมีการเชื่ อมโยงแนวความคิดแบบอนุ รักษ์นิยมของอิ สลามกับวัฒนธรรมดั้งเดิ มแบบมลายูที่มี
ราชาธิปไตยเป็ นศูนย์กลาง อีกทั้งเป็ นการกาหนดให้เป็ นหลักสู ตรการศึกษาที่นบั เป็ นวิชาบังคับของ
ประเทศทั้งระดับโรงเรี ยนและระดับอุดมศึกษาอีกด้วย Melayu Islam Beraja (MIB) ภายใต้
โครงสร้างแห่งการดาเนินการภายใต้แนวทางแห่งกฎหมาย
ตั้งแต่เดื อนกรกฎาคมปี 1990 ในการครองอานาจภายใต้ระบบสุ ลต่านของประเทศบรู ไน
เนื่องในโอกาสครบรอบ 44 ปี นั้น การนาเสนอแนวความคิดและมีการเปิ ดประเด็นอุดมการณ์ของรัฐ
ภายใต้ “Melayu Islam Beraja (MIB)” หรื อ Malay Islam Monarchy “ราชาธิ ปไตยอิสลามมลายู” ได้
มีการแถลงออกมาอย่างชัดเจนเหมือนที่ได้นาเสนอไว้ขา้ งต้น การนาเสนอแนวความคิดดังกล่าวนั้น
ไม่ได้เป็ นนวัตกรรมใหม่แห่งการบริ หารการปกครองของประเทศภายใต้แนวทางการบริ หารกิจการ
รัฐสุ ลต่านแห่ งนี้ ทว่ามันคือสิ่ งที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่ องตั้งแต่ประเทศได้รับเอกราชจากอาณานิ คม
เพราะมันคือพื้นฐานแห่ งรัฐที่ประเทศบรู ไนได้นาเสนอและปรับใช้กนั มาโดยตลอดอย่างยาวนาน
อุดมการณ์ดงั กล่าวได้มีการนาเสนอและวางเป็ นหลักการผ่านระบบการปกครองอย่างเป็ นทางการ
ของประเทศมาตั้ง แต่ ต้น ด้วยหลัก การของแนวความคิ ดดัง กล่ า วบรู ไ นจึ ง กลายเป็ นประเทศที่
ดาเนินการผ่านแนวความคิดชาติพนั ธุ์ของประชาชนผ่านวัฒนธรรมของชาวมาเลย์เป็ นหลัก ภายใต้
หลักการปกครองที่ยึดถือศาสนาอิสลามเป็ นศาสนาของประเทศและการเคารพภักดีภายใต้เงื่อนไข
แห่ งระบบราชาธิ ปไตยในการปกครองประเทศ การใช้แนวความคิดดังกล่าวภายใต้โครงสร้างแห่ ง
รัฐด้วยการใช้ราชาธิ ปไตยอิสลามมลายู “Malay Islamic Monarchy” หรื อ Malayu Islam Beraya
(MIB) เป็ นเครื่ องมือของรัฐภายใต้ระบบสุ ลต่านในการปกครองภายใต้แนวความคิดหลักการของ
ระบบการปกครองแบบอิสลามด้วยการใช้วฒั นธรรมมาเลย์และรู ปแบบการปกครองผ่านประเพณี
แห่งระบบราชาธิ ปไตย
การเกิ ดขึ้นของแนวความคิด MIB นั้นเป็ นแนวความคิดพื้นฐานของบรู ไนนับตั้งแต่การ
เกิดขึ้นของระบบสุ ลต่านในประเทศประมาณศตวรรษที่ 14 และได้นามาเกี่ยวพันกับหลักกฎหมาย
ของประเทศภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญครั้งแรกที่ได้มีการร่ างขึ้นในปี 1959 โดยการเชื่อมโยงและ
ระบุไปถึงภาษาประจาชาติของประเทศนัน่ ก็คือ ภาษามาเลย์เป็ นหลัก ศาสนาประจาชาติคือ ศาสนา
อิ ส ลาม และการปกครองในระบบสุ ล ต่า นนับเป็ นแนวทางการปกครองที่ ส าคัญที่ สุ ดใช้ใ นการ
บริ หารการจัดการของรัฐ” (Government of Brunei Darussalam, 1988, p.21) แนวความคิดพื้นฐาน
เหล่านี้ ได้มีการดาเนิ นการเรื่ อยมาจนกระทัง่ ประเทศได้รับอิสรภาพจากอาณานิ คม ในปี 1984 และ
สุ ลต่านได้ประกาศว่าประเทศบรู ไนนั้นคื อ Negara Melayu Islam Beraja (a Malay Islamic
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Monarchical State) (เมื อ งแห่ ง วัฒ นธรรมมลายูภ ายใต้ศ าสนาอิ ส ลามโดยมี อ งค์สุ ล ต่ า นเป็ น
ผูป้ กครองสู งสุ ดแห่ งรัฐ) ซึ่ งในปี 1984 สุ ลต่านได้กล่าวสุ นทรพจน์เกี่ ยวกับอิสรภาพของประเทศ
บรู ไนว่าเป็ นประเทศที่มีอานาจอธิ ปไตยเป็ นของตัวเอง เป็ นอิสระจากการเป็ นประเทศอาณานิ คม
ของจักรวรรดิและเป็ นประเทศประชาธิ ปไตยเชื้อสายมาเลย์ที่ดารงไว้ภายใต้หลักการแห่ งอิสลามใน
ระบอบการปกครองแบบสุ ลต่านและการอบรมจริ ยธรรมและคุ ณธรรมของพลเมืองในประเทศใต้
คาสอนและหลักการอิสลาม
รัฐราชาธิ ปไตยอิสลามมลายู หรื อ Negara Melayu Islam Beraja (a Malay Islamic
Monarchical State) นั้น มีองค์ประกอบต่างๆ ภายใต้แนวความคิดที่เรารู ้จกั กันดีวา่ ได้ให้ความสาคัญ
กับคุณค่าทางด้านวิถีวฒั นธรรมมลายู มีศาสนาอิสลามเป็ นแนวทางในการดาเนิ นชีวิตของพลเมือง
และมีระบอบการปกครองของประเทศนั้นภายใต้ระบบราชาธิ ปไตยโดยมีสุลต่านเป็ นประมุขสู งสุ ด
ดังที่ Siddique (1985, p.101) ได้กล่าวอ้างถึงพระราชดารัสขององค์สุลต่านเอาไว้ในการประชุมสุ ด
ยอดคนหนุ่ มสาวมุสลิ มที่ ได้จดั ขึ้นในเดื อนมี นาคม 1984 ที่พระองค์ได้ทรงนาเสนอและมุ่งเน้น
ความสาคัญของศาสนาอิ ส ลามไว้อย่า งน่ าสนใจว่า “ข้า พเจ้าขอขอบคุ ณอัล ลอฮฺ ที่ ได้ก าหนดให้
ประเทศบรู ไนดารุ สสลามเป็ นประเทศอิสลามตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 ด้วยเหตุผลดังกล่าว บทบาทของ
ศาสนาอิสลามนั้นได้เข้ามามีความสาคัญกับวิถีชีวิตของพวกเราจนถึงปั จจุบนั ผ่านการพยายามของ
สุ ลต่านคนแรกของเราในประเทศนี้และนี่คือความตั้งใจของข้าพเจ้าในการที่จะสนับสุ นนให้รัฐบาล
ของข้าพเจ้าเพื่อใช้แนวทางอิสลามในการดาเนิ นการด้วยแนวทางของอะลิ สสุ นนะวัล ญามาอะฮ์
(Ahli Sunnah Wal Jamaah กลุ่มผูศ้ รัทธาที่เจริ ญรอยตามแนวทางของท่านศาสดานบีมูฮมั มัด) เพื่อ
ใช้เป็ นแนวทางในการดาเนิ นชี วิตและเป็ นพื้นฐานในการบริ หารกิ จการงานของรั ฐบาลภายใต้
กิจการของรัฐ” ดังนั้นแนวคิดของ MIB นัน่ ก็คือปรัชญาการบริ หารการจัดการของรัฐในประเทศ
บรู ไนดารุ สสลามนั้นเอง
กฎหมายอิสลามกับการบริหารรัฐของบรู ไน
อันที่ จริ ง แล้วกฎหมายอิ ส ลามหรื อกฎหมายชารี อะห์ (Shari’ah) นั้น คื อ ประมวลข้อ
กฎหมายที่มาจากหลักคาสอนของศาสนาและหลักนิ ติศาสตร์ พ้ืนฐานของศาสนาอิสลาม โครงสร้าง
ทางกฎหมายจะครอบคลุมวิถีการดาเนิ นชี วิตของบุคคลและสาธารณชนตลอดจนครอบคลุมด้าน
ต่างๆ ในชี วิตประจาวันทั้งระบบการปกครอง ระบบเศรษฐกิ จ ระบบการดาเนิ นธุ รกิ จ ระบบการ
ธนาคาร ระบบธุ รกรรมหรื อท าสัญญา ความสัมพันธ์ในครอบครั ว หลักการอนามัย ปั ญหาของ
สังคมและอื่นๆ ด้วยเหตุน้ ีบทบาทของหลักชารี อะห์หรื อกฎหมายอิสลามนั้นจึงมีอยูใ่ ห้เห็นเสมอใน
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พฤติ ก รรมการใช้ชี วิต ประจาวัน ของมุ ส ลิ ม แต่ ล ะคนตั้ง แต่ เกิ ด จนตาย ก่ อนจะยกมาเป็ นระดับ
ครอบครัว ระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
กฎหมายอิ สลามหรื อชารี อะห์ น้ นั มีความมุ่ง ที่ จะคุ ม้ ครองมนุ ษย์ใน 5 ประการด้วยกัน
ได้แก่ ศาสนา ชี วิต สติ ปั ญญา เชื้ อสาย และทรั พย์สิ น รวมถึ งรั ก ษาสิ ท ธิ ส่วนบุ คคลและสิ ท ธิ
ประโยชน์ส่วนรวมตลอดจนการจัดระเบียบสังคมทุกระดับให้เป็ นไปตามครรลองที่ถูกต้องและเป็ น
ธรรม การปฏิบตั ิตามกฎหมายอิสลามมีผลทาให้บุคคลมีความเป็ นปกติสุขและสังคมโดยรวม เกิ ด
ความสงบเรี ยบร้อย กฎหมายชารี อะห์น้ ี น้ นั ได้สาระมาจากพระคัมภีร์อลั กุรอานและแนวทางของ
ท่านศาสดานบี มุฮมั มัดที่ช้ ี นาทุกคนให้พึงปฏิ บตั ิต่อพระเจ้า พึงปฏิ บตั ิต่อตัวเองและพึงปฏิ บตั ิ ต่อ
เพื่อนมนุ ษย์ดว้ ยกัน โดยนาอัลกุรอานมาใช้อา้ งอิงเป็ นหลักฐานลาดับแรก หากพบตัวบทปรากฏ
อย่างชัดเจนก็ไม่จาเป็ นต้องค้นหาหลักฐานจากอัสสุ นนะห์ หรื อแนวปฏิบตั ิของท่านศาสดานบีมูฮมั
มัด แต่ถา้ ไม่พบหลักฐานจากอัลกุรอานหรื อพบหลักฐานแต่หลักฐานไม่ชดั เจนหรื อพบหลักฐานแต่
หลักฐานไม่มีรายละเอียดมาก สามารถไปค้นหาจากอัสสุนนะห์ เพื่อนามาประกอบการตัดสิ นปั ญหา
หรื อขยายเพิ่มเติมได้ โดยแหล่งที่มาทั้งสองนี้ เป็ นสิ่ งที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขแม้กาลเวลาจะผ่าน
ไป
ก่อนหน้านี้ บรู ไนยังคงใช้หลักกฎหมายอังกฤษเนื่ องจากในอดีตนั้นอยู่ภายใต้อารักขาของ
ประเทศอังกฤษมาเป็ นระยะเวลายาวนาน สาหรับชาวมุสลิมใช้กฎหมายชารี อะห์แทนกฎหมายแพ่ง
ในหลายสาขา โดยรัฐธรรมนู ญของบรู ไนในปั จจุบนั ได้กาหนดให้สมเด็จพระราชาธิ บดี หรื อองค์
สุ ลต่านนั้นทรงเป็ นองค์อธิ ปัตย์ นั้นก็หมายถึงว่าพระองค์ทรงเป็ นทั้งประมุขและนายกรัฐมนตรี ซึ่ ง
สมเด็จพระราชาธิ บดีหรื อสุ ลต่านองค์ปัจจุบนั ก็คือฮัสซานัล โบลเกียห์ซ่ ึ งทรงเป็ นสมเด็จพระราชา
ธิ บดีองค์ที่ 29 ของรัฐสุ ลต่านแห่ งบรู ไนดารุ สสาลามนี้ ที่ได้ทรงขึ้นครองราชย์มาตั้งแต่ปี 1967 เป็ น
ต้ น มานั้ นยัง ทรงด ารงต าแหน่ ง รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงกลาโหมและรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงการคลัง อี ก ด้วย นอกจากนี้ แล้วองค์สุ ล ต่ า นพระองค์น้ ี ไ ด้ท รงวางแผนบริ หารกิ จการ
บ้านเมืองด้วยหลักการทางศาสนาอิสลามเป็ นพิเศษ เพื่อปลูกฝั งให้ลูกหลานของชาวบรู ไนยึดถื อ
วัฒนธรรมอันดี งามตามแบบแผนของศาสนาอิ สลาม ซึ่ งองค์สุลต่านเองก็ทรงเป็ นแบบอย่างของ
มุสลิมที่ดีอยู่เสมออีกด้วย (วิทย์ บัณฑิตกุล, 2555, น.32) อย่างไรก็ตาม เจตนารมณ์ของการบริ หาร
กิจการบ้านเมืองภายใต้การนาขององค์สุลต่านฮัสซานัล โบลเกียห์แห่งบรู ไนดารุ สสลามนั้นได้สร้าง
ปรากฏการณ์ใหม่อีกครั้งหนึ่งในช่วงต้นปี 2014 กล่าวคือองค์สุลต่านหรื อสมเด็จพระราชาธิ บดีแห่ ง
บรู ไนพระองค์น้ ี ทรงประกาศให้กฎหมายอาญาอิสลามให้เริ่ มมีผลบังคับใช้ในระยะแรกอย่างเป็ น
ทางการตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2014 เป็ นต้นมา ซึ่ งตามรัฐธรรมนูญของบรู ไนนั้นองค์สุลต่านทรง
มีพระราชอานาจในการมีพระราชวินิจฉัยให้บงั คับใช้กฎหมายได้เพื่อให้เกิดสันติสุขแก่ประชาชน
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ชาวบรู ไนนั้นเอง และกฎหมายอาญาอิสลามของบรู ไนนี้ น้ นั ไม่ได้มาทดแทนกฎหมายอาญาทัว่ ไปที่
มี อยู่เดิ มแต่อย่างใด กล่ าวคื อจะบัง คับใช้ควบคู่ กนั กับกฎหมายอาญาทัว่ ไป โดยเมื่ อพบผูก้ ระท า
ความผิดจะมีกระบวนการพิจารณาว่าจะถูกดาเนินคดีดว้ ยกฎหมายใด
ในพระราชดารัสขององค์สุลต่านหรื อสมเด็จพระราชาธิ บดีแห่ งบรู ไนในพิธีประกาศบังคับ
ใช้กฎหมายอาญาอิสลามเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2014 (จดหมายข่าวบันดาร์ ฯ.Vol.5/2014) มีใจความ
ตอนหนึ่งว่า การบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวนี้ น้ นั ถือเป็ นการฟื้ นฟูกฎหมายอาญาอิสลามซึ่ งครั้งหนึ่ ง
เคยมีการบังคับใช้มาแล้วในบรู ไนเมื่อหลายศตวรรษที่ผา่ นมา และเป็ นหน้าที่ของพระองค์ที่จะต้อง
ทาให้มีการบังคับใช้กฎหมายของอัลลอห์ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งใจดาเนิ นการเพื่ออัลลอห์
โดยไม่ลงั เลใจ นอกจากนี้ยงั ทรงมีพระราชดารัสต่อประเด็นเสี ยงวิพากษ์วิจารณ์จากสื่ อต่างชาติและ
กลุ่มสิ ทธิ มนุ ษยชนว่าบรู ไนไม่เคยมองผูอ้ ื่นหมายถึงต่างชาติในแง่ลบต่อการทากระทาใดๆ ของผู ้
นั้น เพราะถื อเป็ นสิ ทธิ์ ในการเลื อกและบรู ไนไม่ได้คาดหวังที่ จะให้ผูอ้ ื่ นยอมรั บและเห็ นด้วยกับ
บรู ไน แต่ผอู ้ ื่นก็ควรเคารพในสิ ทธิ ในการเลื อกบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวของบรู ไน ดังที่บรู ไนให้
ความเคารพต่ อ สิ ท ธิ ข องผู ้อื่ น การบัง คับ ใช้ ก ฎหมายอาญาอิ ส ลามเป็ นไปตามพระประสงค์
ของอัลลอห์ซ่ ึ งถือเป็ นที่สุด ไม่มีความเกี่ยวข้องกับทฤษฎีใดๆ ทั้งนี้ ทรงยินดีที่ประชาชนชาวบรู ไน
ให้ก ารสนับ สนุ นการบัง คับ ใช้ก ฎหมายอาญาอิ ส ลามในบรู ไ นให้ก ารสนับ สนุ น การบัง คับ ใช้
กฎหมายอาญาอิสลามในบรู ไนอย่างเต็มรู ปแบบ
สาหรับระยะเวลาในการบังคับใช้กฎหมายอาญาอิสลามหรื อชารี อะห์ในบรู ไนนั้น มีการ
ดาเนินการเป็ น 3 ระยะด้วยกัน (จดหมายข่าวบันดาร์ ฯ.Vol.4/2014) ซึ่ งจะทยอยบังคับใช้เป็ นระยะๆ
จนเสร็ จสมบูรณ์ภายในสองปี ดังนี้ คือในระยะแรก คือเมื่อกฎหมายชารี อะห์น้ ี มีผลบังคับใช้เป็ นที่
เรี ยบร้อยแล้ว (1 พฤษภาคม 2014) กล่าวคือหกเดื อนหลังจากการประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา
กฎหมายนี้ จะบังคับใช้ในคดีที่วา่ ด้วยความผิดทัว่ ไปในความผิดสถานเบา ตัวอย่างเช่ น การที่ผชู้ าย
มุสลิมไม่ไปละหมาดวันศุกร์ การไม่เคารพวัตรปฏิบตั ิของมุสลิมในเดือนรอมฎอน การประพฤติไม่
เหมาะสมในที่ ส าธารณะ โดยจะยัง ไม่ บ ัง คับ ใช้ก ับ ความผิ ด ที่ มี บ ทลงโทษด้ว ยการเฆี่ ย นหรื อ
ประหารชี วิต แต่ที่มีบทลงโทษปรับหรื อจาคุก และในระยะที่สอง คือ หลังจาก 12 เดือนของวันที่
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ณ ที่น้ ี คือตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2014) จะบังคับใช้กบั ความผิดที่มี
บทลงโทษตามที่ ได้ระบุ เอาไว้ในคัมภี ร์อลั กุ รอานและแนวทางของท่ านศาสดานบี มู ฮมั มัดหรื อ
อัสสุ นนะห์ แต่ยงั ไม่บงั คับใช้กบั ความผิดที่มีโทษประหารชี วิต ตัวอย่างเช่ น ความผิดประเภทลัก
ขโมย มีบ ทลงโทษด้วยการตัดมือ เป็ นต้น สาหรับในระยะที่สาม หลังจาก 24 เดื อนของวันที่
ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา (ณ ที่น้ ี คือตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2015) จะมีผลบังคับใช้อย่างเต็ม
รู ปแบบ ซึ่ งรวมถึ งความผิดที่มีโทษประหารชี วิตด้วย ซึ่ งถือว่าเป็ นความผิดร้ ายแรง อาทิเช่ น ปล้น
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ผิดประเวณี การมี เพศสั มพันธ์ ระหว่างชายกับ ชายหรื อหญิ ง กับหญิ ง การฆ่ าผูอ้ ื่ นโดยเจตนา ซึ่ ง
ประเภทความผิดเหล่านี้น้ นั จะมีโทษถึงขั้นการประหารชีวิต เป็ นต้น
กฎหมายชารี อะห์ของบรู ไนได้กาหนดกรอบการบังคับใช้และประเภทของความผิดให้กบั
ประชาชนในบรู ไนเอาไว้ 3 กลุ่มด้วยกัน (จดหมายข่าวบันดาร์ ฯ.Vol.4/2014) ได้แก่ กลุ่มที่ 1 บังคับ
ใช้เฉพาะเพียงชาวมุสลิมเท่านั้น เช่ น การละทิ้งศาสนาอิสลาม การเคารพบูชาลัทธิ หรื อเทพเจ้าอื่น
นอกเหนื อจากศาสนาอิสลาม การไม่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอน เป็ นต้น กลุ่มที่ 2 บังคับใช้ท้ งั ชาว
มุสลิมและผูท้ ี่ไม่ใช่มุสลิม เช่น ความผิดในการลักขโมย การปล้น การฆาตกรรม การทาร้ายร่ างกาย
ผูอ้ ื่น การดูหมิ่นศาสดามูฮมั หมัดและคัมภีร์อลั กุรอาน การไม่เคารพวัตรปฏิ บตั ิ ของชาวมุสลิ มใน
เดื อ นรอมฏอน เช่ น การดื่ ม หรื อ รั บ ประทานอาหารในที่ ส าธารณะในช่ ว งกลางวัน ของเดื อ น
รอมฎอน การดื่ มสุ ราในที่สาธารณะ การประพฤติไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ เช่ นการสัมผัสและ
การแสดงความรักด้วยการกอดหรื อจุมพิต เป็ นต้น สาหรับในกลุ่มที่ 3 คือความผิดที่ผทู ้ ี่ไม่ใช่มุสลิม
ต้องรับโทษด้วยหากมีความเกี่ ยวโยงกับมุสลิ ม เช่ น การผิดประเวณี กบั ชายหรื อหญิงที่เป็ นมุสลิ ม
การอยูใ่ กล้ชิดกับชายหรื อหญิงที่เป็ นชาวมุสลิมในสถานที่ลบั ตาคน เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม ประมวล
กฎหมายอาญาอิสลามนับว่าเป็ นกฎหมายที่ถูกบัญญัติไว้ในคัมภีร์อลั กุรอาน โดยให้ความสาคัญเป็ น
อย่างยิง่ กับกระบวนการพิสูจน์ความผิดของผูก้ ระทาผิดที่มีบทลงโทษร้ายแรงจะเน้นพยานบุคคลซึ่ ง
เห็ นการกระทาความผิดด้วยตาอย่างชัดเจน จะต้องไม่ใช่เป็ นการคาดเดา หากในกรณี เงื่อนไขของ
การพิ สู จน์ หลัก ฐานความผิดไม่ ค รบถ้วนตามหลัก การศาสนาอิ ส ลาม ความผิดดัง กล่ าวก็ จะถู ก
นาไปสู่ การพิจารณาด้วยกฎหมายทัว่ ไป
สาหรับจานวนของพยานบุคคลสาหรับการพิสูจน์ความผิดในด้านต่างๆ ได้กาหนดเอาไว้
แตกต่างกันไปแล้วแต่ เฉพาะกรณี ตัวอย่างเช่ น การลักขโมย ปล้น ฆ่า หรื อการกล่ าวหาผูอ้ ื่ นว่า
กระทาผิดประเวณี การดื่ ม สุ รา และการละทิ้ ง ศาสนาอิ ส ลาม จะต้องมี ป ระจัก ษ์พ ยานที่ มีความ
ยุติธรรมเพศชายจานวน 2 คน ในกรณี ความผิดเรื่ องการข่มขืน การผิดประเวณี การมีเพศสัมพันธ์
ระหว่างชายกับชายหรื อหญิงกับหญิง จะต้องมีประจักษ์พยานที่มีความยุติธรรม เพศชาย 4 คน แต่
หากเป็ นความผิดกรณี การทาร้ายร่ างกาย นอกเหนื อที่จะต้องประจักษ์พยานที่เป็ นเพศชาย 2 คนที่มี
ความยุติธรรมแล้วก็จะรวมถึงคาให้การของผูถ้ ูกกระทาหรื อเหยือ่ อีกด้วย ในส่ วนของบทลงโทษนั้น
โดยทัว่ ไปแล้วจะแบ่ ง ได้ออกเป็ นสองประเภทใหญ่ ๆ คื อ ประเภทแรก เป็ นบทลงโทษที่ มี ก าร
กาหนดเอาไว้ในคัมภีร์อลั กุรอานและอัสสุนนะห์ แนวทางของท่านศาสดานบีมูฮมั มัด ซึ่ งไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงบทลงโทษได้ อาทิเช่น บทลงโทษในความผิดฐานลักขโมย ผิดประเวณี เปลี่ยนศาสนา
ฆ่าคนตายโดยเจตนา เป็ นต้น ซึ่ งบทลงโทษประเภทนี้ ในกฎหมายชารี อะห์ จะเรี ยกว่าบทลงโทษ
Hudud สาหรับบทลงโทษอีกประเภทหนึ่ งเรี ยกกันตามกฎหมายชารี อะห์วา่ บทลงโทษ Ta’zir ซึ่ ง
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เป็ นบทลงโทษที่ ไ ม่ ไ ด้มี ก ารก าหนดเอาไว้ใ นคัม ภี ร์อลั กุ รอานและอัส สุ นนะห์ โดยบทลงโทษ
ประเภทนี้ข้ ึนกับดุลพินิจของศาลในการพิจารณาและกาหนดบทลงโทษผูก้ ระทาผิด ดังนั้นอาจกล่าว
ได้วา่ บทลงโทษทั้งสองประเภทข้างต้นนั้นย่อมมีท้ งั รุ นแรงและไม่รุนแรงแตกต่างกันซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ว่า
เป็ นความผิดที่รุนแรงมากน้อยเพียงไหนนั้นเอง
ในกฎหมายอาญาอิสลามของบรู ไนที่บงั คับใช้มาตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2014 นั้น ได้
กาหนดบทลงโทษสาหรับความผิดร้ายแรงเอาไว้หลายความผิดด้วยกัน ยกตัวอย่างเช่น การลักขโมย
มีบทลงโทษด้วยการตัดมือ การผิดประเวณี กบั ผูท้ ี่แต่งงานมีสามีหรื อภรรยามีโทษปาหิ นจนเสี ยชีวิต
หากผิดประเวณี กบั ผูท้ ี่ยงั ไม่แต่งงานหรื อแต่งงานแล้วแต่ยงั ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กบั คู่สมรส มีโทษ
ด้วยการเฆี่ยน 100 ครั้ง และจาคุ ก 1 ปี การดื่มสุ รา มีโทษเฆี่ยน 40 ครั้งหากผูก้ ระทาผิดนั้นเป็ น
มุ ส ลิ ม แต่ ส าหรั บ ผูท้ ี่ ไ ม่ ใช่ มุ สลิ มดื่ ม สุ ราในที่ สาธารณะมี โทษแค่ ปรั บ เท่ า นั้น อย่างไรก็ ตามใน
ระยะแรกของการบังคับใช้กฎหมายอาญาอิสลามของบรู ไนนั้นบทลงโทษในลักษณะดังกล่าวนี้ ยงั
ไม่ได้ถูกนามาใช้ แต่คาดว่าในปลายปี 2015 ซึ่ งเป็ นระยะที่ 3 ของการบังคับใช้กฎหมายนี้ จะถู ก
นามาบังคับใช้อย่างแน่นอน ซึ่ งหากบรู ไนบังคับใช้กฎหมายอาญาอิสลามอย่างเต็มรู ปแบบได้ตามที่
ก าหนด จะเป็ นประเทศมุ ส ลิ ม ประเทศแรกในโลกที่ มี ก ารบัง คับ ใช้ก ฎหมายดัง กล่ า วอย่า งเต็ ม
รู ปแบบ ในขณะที่ประเทศมุสลิมในตะวันออกกลาง ซึ่ งแม้มีกฎหมายชารี อะห์มาช้านานแล้วก็ตาม
แต่การบังคับใช้อย่างจริ งจังและระดับการบังคับใช้จะแตกต่างกันไป โดยยังไม่มีประเทศใดเลยที่มี
การบังคับใช้กฎหมายนี้อย่างเต็มรู ปแบบ
นอกจากนี้พร้อมกันกับการบังคับใช้กฎหมายอาญาอิสลามหรื อชารี อะห์ของบรู ไนในครั้งนี้
บรู ไนก็ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายภายใต้เขตอานาจของศาลชารี อะห์หรื อศาลศาสนาจานวน 3
ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติสภาศาสนาและศาลยุติธรรม (Religious Council and Kadis Courts Act)
มาตรา 77 พระราชบัญญัติศาลศาสนา (The Syariah Courts Act) มาตรา 184 และ กฎระเบียบว่าด้วย
หลัก ฐานศาลศาสนา (Syariah Courts Evidence Order) และยังได้มีการตั้ง คณะกรรมการ
ควบคุมดูแลกฎหมายอาญาอิสลามหรื อกฎหมายชารี อะห์ 2 คณะด้วยกัน ได้แก่ คณะกรรมการ
ดาเนิ นงานสาหรับการบังคับใช้กฎหมายตามราชกิจจานุ เบกษา และคณะกรรมการเพื่อตอบคาถาม
เกี่ยวกับกฎหมายอาญาอิสลามหรื อกฎหมายชารี อะห์น้ ีน้ นั เอง
บทส่ งท้าย
อาจจะเห็ นได้ว่าหลังจากที่ ท างการบรู ไนที่ นาโดยองค์สุล ต่า นสมเด็จพระราชาธิ บ ดี ฮสั
ซานัล โบลเกี ยร์ ได้นาพาประเทศของพระองค์เข้าสู่ การบังคับใช้กฎหมายชารี อะห์ ซ่ ึ งเป็ นการจัด
ระเบียบสังคมและการบริ หารกิจการบ้านเมืองโดยยึดหลักการที่มาจากคัมภีร์อลั กุรอานและแนวทาง
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ของศาสดานบีมูฮมั มัด นามาบังคับใช้ภายในประเทศ ทาให้รัฐบาลบรู ไนเองได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์
เป็ นอย่างมากจากทั้งภายในและนอกประเทศ แม้กระทัง่ ชาวบรู ไนเองได้ทาการวิพากษ์วิจารณ์ผา่ น
สื่ อสังคมออนไลน์เพราะพวกเขาไม่สามารถคัดค้านได้อย่างเปิ ดเผย ในขณะที่ขา้ หลวงใหญ่สิทธิ
มนุษยชนแห่งสหประชาชาติได้ประณามกฎหมายชารี อะห์น้ ี นักวิชาการและสื่ อมวลชนต่างประเทศ
ให้ความเห็ นว่า สาเหตุ ที่องค์สุลต่านสมเด็จพระราชาธิ บดี แห่ งบรู ไนดารุ สสลามพระองค์น้ ี ทรง
ประกาศใช้กฎหมายดังกล่าวอาจมาจากการที่ทรงพระชนมพรรษามากขึ้น ทาให้ทรงเคร่ งครัดใน
ศาสนาอิสลามมากขึ้น นอกจากนี้โดยที่ได้เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในหลายประเทศ
ในตะวันออกกลางในช่ วงที่ผ่านมา การประกาศใช้กฎหมายในลักษณะเข้มงวดมีโทษรุ นแรงของ
บรู ไนนี้ อาจเพื่ อ เป็ นการป้ องปรามสิ่ งที่ อ าจเป็ นภัย คุ ก คามต่ อ ความมั่น คงและความสงบ
ภายในประเทศนั้นเอง แต่อย่างไรก็ตามประชาชนชาวบรู ไนเองก็คงมีความปรารถนาและมีความ
ต้องการที่อยากจะเห็ นประเทศของตนเองมีความสงบสุ ขและสันติสุขอย่างแท้จริ งให้เกิดขึ้นทั้งใน
โลกนี้และในโลกหน้าอีกด้วย เหมือนกับคาขวัญประจาชาติของบรู ไนเองที่กล่าวเอาไว้วา่ “Always
in service with God’s guidance” หรื อ “น้อมรับใช้ตามแนวทางของพระเจ้า (อัลลอห์)” นั้นเอง

บรรณานุกรม
จรัญ มะลูลีม กิติมา อมรทัต และพรพิมล ตรี โชติ. (2539). ไทยกับโลกมุสลิม: ศึกษาเฉพาะกรณี
ชาวไทยมุสลิม. กรุ งเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา.
นิชานท์ สิ งหพุทธางกูร. (2556). ระบบการปกครองท้องถิ่นของประเทศเนอการาบรู ไนดารุ สสลาม,
กรุ งเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า.
วิทย์ บัณฑิตกุล. (2555). เนการาบรู ไนดารุ สซาลาม, กรุ งเทพฯ: สานักพิมพ์สถาพรบุค๊ ส์ .
สามารถ ทองเฝื อ. (2550). “เนการาบรู ไนดารุ สซาลาม” ในวารสารเอเชียรายปี 2550/2007,
กรุ งเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์ เสรี เบกาวัน, จดหมายข่าวบันดาร์ ฯ. ฉบับเดือนเมษายน 2557
(Vol.4/2014).
สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรี เบกาวัน. จดหมายข่าวบันดาร์ ฯ. ฉบับเดือนพฤษภาคม 2557
(Vol.5/2014).
Braighlinn,G. (1992). Ideological Innovation under Monarchy: Aspects of Legitimation
Activity in Contemporary Brunei. Amsterdam: VU University.
Government of Brunei Darussalam. (1988). Brunei Darussalam in Profile, London: Shandwick
184

วารสารการเมืองการปกครอง
ปี ที่ 4 ฉบับที่ 2 มีนาคม – สิงหาคม 2557

กิจการสาธารณะ (Public Affairs)

Gunn, G, Language. (1997). Power and Ideology in Brunei Darussalam, Ohio: Center for
Government of Brunei Darussalam.
Michael Leiter. (2001). Dictionary of the Modern Politics of South-East Asia. 3rdedition.
London: Routledge.
Siddique. (1985). Negara Brunei Darussalam : A New Nation but an Ancient Country.
Southeast Asian Affairs. Singapore : Institute of Southeast Asian Studies.

185

