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บทคดัย่อ 
 

 นบัตั้งแต่ตน้ปี 2014 เป็นตน้มา หน่ึงในประเทศเพื่อนบา้นอาเซียนประเทศหน่ึงนั้นคือ
ประเทศบรูไนดารุสสลามไดป้ระกาศให้กฎหมายชารีอะห์หรือกฎหมายอาญาอิสลามท่ีมีผลบงัคบั
ใช้ในการบริหารจดัการปกครองบา้นเมืองภายในประเทศของตนเองไดอ้ย่างทา้ทายโดยมิไดห้ว ัน่
เกรงต่อการกล่าวโจมตีจากประชาคมโลกแต่อย่างใด ซ่ึงนับได้ว่าเป็นประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตท่ี้ยงัคงด ารงความเป็นอตัลกัษณ์ตามแบบฉบบัของตนเองไดอ้ยา่งน่าสนใจ ดงันั้น
บทความน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อท่ีจะศึกษาถึงบทบาทของศาสนาอิสลามกบัการเมืองการปกครอง
และการบริหารกิจการของรัฐภายในประเทศบรูไนดารุสสลามวา่เป็นอยา่งไรและไดน้ าเอาหลกัการ
ใดบา้งท่ีท าให้อิสลามการเมืองภายในประเทศของตนเองสามารถท่ีจะท าให้เป็นอตัลกัษณ์เฉพาะ
ของบรูไนเองท่ีเขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งในการบริหารรัฐและการปกครองประเทศไดเ้ร่ือยมานบัตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบนัน้ีได ้เพื่อท่ีจะเป็นแนวทางในการรับรู้เร่ืองราวและสร้างการตระหนกัรู้ สามารถท่ี
จะเสริมสร้างความรู้เขา้ใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเทศเพื่อนบา้นในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนต่อไป 
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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.  
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บทน า 
 ช่วงตน้ปี 2014 เป็นตน้มามีประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตซ่ึ้งเป็นประเทศเดียว
ในปัจจุบนัท่ียงัคงใชร้ะบอบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชยต์ามแบบฉบบัท่ีเป็นอตัลกัษณ์
ของตนเองท่ีมีความแตกต่างและไม่เหมือนประเทศใดในกลุ่มประเทศเพื่อนบา้นสมาชิกอาเซียน
ดว้ยกนัเองไดอ้อกมาประกาศบงัคบัใช้กฎหมายอิสลามหรือท่ีเรียกกนัว่ากฎหมายชารีอะห์ในการ
บริหารจดัการปกครองบา้นเมืองภายในประเทศของตนเองไดอ้ยา่งทา้ทายโดยมิไดห้ว ัน่เกรงต่อการ
กล่าวโจมตีจากประชาคมโลกแต่อยา่งใดโดยเฉพาะอยา่งยิ่งชาติตะวนัตก แมว้า่ในช่วงเร่ิมแรกของ
การประกาศใชก้ฎหมายชารีอะห์ดงักล่าวน้ีนั้น  ชาติตะวนัตกไดมี้การต าหนิ คดัคา้น ทว้งติงและไม่
เห็นดว้ยกบัการบงัคบัใชก้ฎหมายชารีอะห์น้ีก็ตาม แต่ในท่ีสุดแลว้ก็ไม่สามารถท่ีจะยบัย ั้งถึงจุดยืน
ของผูน้ าประเทศและรัฐบาลของประเทศดงักล่าวน้ีได ้ซ่ึงประเทศท่ีว่าน้ีนั้นก็คือประเทศบรูไนดา
รุสสลามหรือรัฐสุลต่านแห่งบรูไนนั้นเอง นบัไดว้า่เป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองและการบริหาร
กิจการบา้นเมืองท่ีน่าสนใจเป็นอยา่งยิ่งวา่เพราะเหตุใดประเทศน้ีจึงสามารถท่ีจะยืนหยดัอยูไ่ดต้าม
อุดมการณ์ท่ีเป็นอัตลักษณ์เฉพาะเพียงหน่ึงเดียวในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีสามารถน า
หลกัการศาสนาอิสลามเขา้มาประยกุตใ์ชใ้นการบริหารกิจการรัฐภายใตก้ระแสของการเปล่ียนแปลง
ท่ามกลางกระบวนการสร้างประชาธิปไตยของประเทศอ่ืนๆ ทัว่โลกได้อย่างน่าอศัจรรย ์ดงันั้น
บทความน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อท่ีจะศึกษาถึงบทบาทของศาสนาอิสลามกบัการเมืองการปกครอง
และการบริหารกิจการของรัฐภายในประเทศบรูไนดารุสสลามวา่เป็นอยา่งไรและไดน้ าเอาหลกัการ
ใดบา้งท่ีท าให้อิสลามการเมืองภายในประเทศของตนเองสามารถท่ีจะท าให้เป็นอตัลกัษณ์เฉพาะ
ของบรูไนเองท่ีเขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งในการบริหารรัฐและการปกครองประเทศไดเ้ร่ือยมานบัตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบนัน้ีได ้เพื่อท่ีจะเป็นแนวทางในการรับรู้เร่ืองราวและสร้างการตระหนกัรู้ สามารถท่ี
จะเสริมสร้างความรู้เขา้ใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเทศเพื่อนบา้นในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนต่อไป 
 
สภาพทัว่ไป 
 ดว้ยการท่ีเป็นประเทศท่ีมีขนาดพื้นท่ีประมาณ 5,765 ตารางกิโลเมตรตั้งอยูท่างทิศตะวนัตก
เฉียงเหนือของเกาะบอร์เนียวท่ีมีชายฝ่ังทางดา้นเหนือติดกบัทะเลจีนใตส่้วนดินแดนทางบกท่ีเหลือ
ถูกล้อมรอบด้วยรัฐซาราวคัของมาเลเซีย ท าให้ไม่แปลกใจท่ีประชาชนของประเทศส่วนใหญ่
ประมาณร้อยละ 67 เป็นกลุ่มชาติพนัธ์มาเลย ์รองลงมาคือกลุ่มชาติพนัธ์จีนร้อยละ 15 กลุ่มชนเผ่า
พื้นเมืองอีกประมาณร้อยละ 6 ส่วนท่ีเหลือก็จะกลุ่มชาติพนัธ์อ่ืนๆ ไม่วา่จะเป็นชาวอินเดีย ชาวยุโรป 
และชาวต่างชาติอ่ืนๆ มีอยูร่วมกนัประมาณร้อยละ 12 ของประชากรทั้งหมดในประเทศ (นิชานท ์
สิงหพุทธางกรู, 2556, น. 12) แมว้า่ในรัฐธรรมนูญของประเทศไดร้ะบุเอาไวว้า่ศาสนาประจ าชาติคือ
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ศาสนาอิสลามก็ตามแต่ก็ยงัให้ความเป็นอิสระแก่ประชาชนท่ีจะสามารถเลือกนบัถือศาสนาอ่ืนได ้
ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ประชาชนท่ีอาศยัในบรูไนท่ีเป็นชาวพื้นเมืองก็ยงัคงมีลทัธิความเช่ือตามกลุ่มชนเผา่
นั้นๆ และยงัมีผูค้นท่ีนับถือศาสนาพุทธ คริสต์คาทอลิกพอให้เห็นอยู่บา้ง มีภาษาท่ีใช้เป็นภาษา
ราชการก็คือภาษามาเลยแ์ละภาษาองักฤษ เช่นเดียวกนักบัประเทศมาเลเซียนั้นเอง อยา่งไรก็ตามใน
พจนานุกรมการเมืองสมยัใหม่ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตข้อง Michael Leifer (2001, น.19) ไดร้ะบุ
ไวว้า่ ในช่วงศตวรรษท่ี 15 และ 16 บรูไนไดป้กครองบริเวณส่วนใหญ่ของเกาะบอร์เนียว (เป็นท่ีมา
ของช่ือเกาะบรูไน) และภาคใตข้องหมู่เกาะฟิลิปปินส์ ดินแดนในครอบครองน้ีเล็กลงมากในหลาย
ศตวรรษต่อมา ระบบอาณานิคมองักฤษท าให้อตัลกัษณ์เฉพาะยงัคงอยู่ต่อมาแต่ก็ท าให้สูญเสีย
ดินแดนต่อไปอีก บรูไนเป็นดินแดนอารักขาในปี 1888 และกวา่จะไดม้าซ่ึงรัฐบาลท่ีปกครองตนเอง
ก็ถึงปี 1959 โดยไดรั้บโอนอ านาจการรักษาความมัน่คงภายในเม่ือองักฤษยกเลิกการให้หลกัประกนั
ดา้นความมัน่คงโดยอตัโนมติั แลว้แทนท่ีด้วยการจดัการด้านการป้องกนัแบบมีการปรึกษาหารือ 
บรูไนได้รับอ านาจอธิปไตยอย่างสมบูรณ์ในเดือนมกราคม 1984 เม่ือได้รับมอบหมายความ
รับผดิชอบดา้นการต่างประเทศจากองักฤษนั้นเอง 

ส าหรับรูปแบบการปกครองและการบริหารประเทศนั้นก็มีลกัษณะท่ีโดดเด่นในระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์หรือระบอบราชาธิปไตยแบบสุลต่านอิสลามตามแบบมลายูภายใต้
รัฐธรรมนูญของประเทศ ซ่ึงด้วยสภาพท่ีมัน่คงของสถาบนักษตัริย์ท่ีมีความใกล้ชิดกับสถาบนั
ศาสนา กล่าวคือยึดมัน่ในหลกัการศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัดและกบัการท่ีมีความอุดมสมบูรณ์
ของทรัพยากรน ้ามนัและก๊าชธรรมชาติท่ีถือไดว้า่เป็นทรัพยากรธรรมชาติหลกัท่ีส าคญัของประเทศ
ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีท าใหบ้รูไนเป็นประเทศท่ีมีรายไดป้ระชาชาติสูงท่ีสุดประเทศหน่ึง ประชาชนภายใต้
รัฐสุลต่านแห่งน้ีจึงมีความกินดีอยูดี่แมว้า่การบริหารประเทศจะยงัคงตกอยูใ่นการควบคุมดูแลของ
องค์สุลต่าน พระราชวงศแ์ละคณะรัฐบาลท่ีองค์สุลต่านไดค้ดัเลือกแต่งตั้งมาก็ตาม (สามารถ ทอง
เฝือ, 2550, น.78) ซ่ึงดว้ยสภาพดงักล่าวน้ีจึงมิไดท้  าใหป้ระชาชนชาวบรูไนมีความรู้สึกอึดอดัหรือไม่
พอใจใดๆ ในการบริหารจดัการกิจการบา้นเมืองหรือในการออกกฎหมายต่างๆ ในการบงัคบัใชก้บั
พวกเขา อนัเน่ืองมาจากการท่ีประชาชนชาวบรูไนมีรายไดแ้ละรัฐเองก็ไดใ้ห้สวสัดิการอยา่งเต็มท่ี 
จึงกลายเป็นส่ิงท่ีชาวบรูไนมีความสุขและยินดีกบัส่ิงท่ีพวกเขาไดรั้บในสิทธิท่ีทางรัฐสุลต่านของ
พวกเขามอบให้ซ่ึงอาจดูแลว้เหมือนกบัว่าไม่เป็นไปในรูปแบบประชาธิปไตยเหมือนกบัประเทศ
ส่วนใหญ่ในโลกยึดถือและปฏิบติักนัก็ตามส าหรับส่ิงท่ีเป็นหัวใจหลกัของการปกครองและการ
บริหารประเทศนั้นก็คือหลกัการศาสนาอิสลามนั้นเอง เหมือนกบัท่ี Gunn, G. (1997, pp.8-11) ได้
กล่าวไวว้่าการใช้แนวความคิดของอิสลามเข้ามาในประเทศน้ี เร่ิมมีมาตั้งแต่สมยัท่ีอยู่ภายใต้
จักรวรรดินิยมอังกฤษประมาณ ศตวรรษท่ี 20 เพื่อปลดแอกจากการปกครองของอาณานิคม 
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หลักการศาสนาอิสลามจึงเร่ิมน ามาใช้และกลายเป็นสัญลักษณ์ท่ีส าคญัของประเทศน้ี ภายใต้
ด าเนินงานการบริหารและการปกครองดังกล่าว บรูไนจึงน าแนวทางอิสลามเพื่อเรียกร้องถึง
สถานภาพในการปกครองตวัเองข้ึนในปี 1959 และเป็นเอกราชอย่างสมบูรณ์ในปี 1984 วิธีการ
ดังกล่าวนับเป็นหนทางแห่งศาสนาท่ีบรูไนได้น ามาใช้เพื่อปกป้องสถาบนัท่ีส าคัญของรัฐใน
ประเทศตนเอง ดว้ยเหตุดงักล่าวน้ีอาจกล่าวไดว้่าบรูไนนบัเป็นประเทศท่ีมีความเป็นหน่ึงทางดา้น
การเมืองด้วยกับการรักษาโครงสร้างและรูปแบบระบบการบริหารรัฐของตนเอง ตลอดจน
วฒันธรรมทางการเมืองและการบริหารภายใตว้ฒันธรรมมลาย ูมีหลกัการศาสนาอิสลามโดยการมี
ระบบสุลต่านเป็นผูน้ าสูงสุดของประเทศและศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจ าชาติ ทั้งหมดเหล่าน้ี
คือแนวทางอยา่งดีในการบริหารประเทศและเป็นรัฐสวสัดิการใหก้บัประชาชนชาวบรูไนนั้นเอง 
 
อสิลามการเมืองและหลกัการบริหารรัฐตามแนวคิด “ราชาธิปไตยอสิลามมลายู”  
 บรูไนดา รุสสลาม เ ป็น รัฐ เล็ กๆ  ใน เกาะบอ ร์ เ นียว  มี ระบบการปกครองแบบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย ์ตามรูปแบบของอิสลามมาเลย ์(Islamic-Malay) ซ่ึงตามระบบการปกครอง
แบบน้ี สุลต่านเป็นทั้งประมุขพร้อมๆ กบัการเป็นประมุขทางศาสนา ดงันั้นสุลต่านฮสัซานลั โบล
เกียร์เป็นทั้งผูน้  าสูงสุดทางศาสนาและประมุขทางการบริหารการปกครองประเทศ สุลต่านคดัเลือก
คณะรัฐมนตรีและเจา้หน้าท่ีระดบัสูงของชาติซ่ึงส่วนใหญ่เป็นสมาชิกภายในครอบครัวและคน
ใกล้ชิด (จรัญ มะลูลีม กิติมา อมรทตั และพรพิมล ตรีโชติ, 2539, น.234)  อาจกล่าวไดว้ ่า
กระบวนการทางการเมืองของประเทศบรูไนดารุสสลามไม่มีความซับซ้อนอะไรมาก จาก
ประเทศท่ีมีอาณาเขตไม่กวา้งและมีประชากรไม่ถึงคร่ึงลา้น จึงเป็นเร่ืองไม่ยากที่จะควบคุมและ
ดูแล บริหารจดัการบา้นเมือง กอรปกบับรูไนดารุสสลามไดจ้ดัสวสัดิการและการกระจายรายได้
อย่างทัว่ถึง  ปัญหาภายในจึงไม่ค่อยไดเ้ห็นมากนกั ขณะที่กระบวนการอิสลามทางการเมืองข้ึน
อยู่กบัเจตนารมณ์ขององค์สุลต่านเป็นส าคญั แต่ในแง่ของโครงสร้างทางการเมืองพบว่าอิสลามมี
อิทธิพลอย่างสูงต่อการก าหนดทิศทางทางการเมืองและการบริหารประเทศของบรูไนดารุสส
ลาม 

ส าหรับอุดมการณ์ทางการเมืองและการบริหารกิจการแห่งรัฐสุลต่านบรูไนดารุสสลามนั้น
ไดเ้นน้ย  ้าถึงอุดมการณ์หรือแนวคิดท่ีเรียกกนัวา่ “Melayu Islam Beraja” (MIB) ซ่ึงเป็นอุดมการณ์
แห่งรัฐอนัประกอบไปดว้ย ภาษาและวฒันธรรมมลาย ูศาสนาอิสลามและการเมืองการปกครองใน
ระบอบราชาธิปไตยซ่ึงสมเด็จพระราชาธิบดีหรือองคสุ์ลต่านทรงเป็นผูป้กครอง ซ่ึงองคสุ์ลต่านฮสั
ซานลั โบลเกียห์ไดน้ าแนวความคิดน้ีมาเป็นอุดมการณ์หลกัในการบริหารและปกครองประเทศ 
โดยไดใ้ห้ค  าอธิบายเอาไวว้า่ มนัเป็นความพยายามกลบัไปสู่รากฐานของชาติ อุดมการณ์น้ีเต็มไป
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ดว้ยหนา้ท่ีต่างๆ ไม่วา่จะเป็นในการใชเ้พื่อปกป้องศาสนาอิสลามแบบเคร่งครัดตามหลกัคมัภีร์และ
จากภยัคุกคามภายนอก และเพื่อสร้างความชอบธรรมแก่ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชยข์องบรูไนเอง
โดยมีการเช่ือมโยงแนวความคิดแบบอนุรักษ์นิยมของอิสลามกบัวฒันธรรมดั้งเดิมแบบมลายูท่ีมี
ราชาธิปไตยเป็นศูนยก์ลาง อีกทั้งเป็นการก าหนดให้เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีนบัเป็นวิชาบงัคบัของ
ประเทศทั้งระดบัโรงเรียนและระดบัอุดมศึกษาอีกด้วย Melayu Islam Beraja (MIB) ภายใต้
โครงสร้างแห่งการด าเนินการภายใตแ้นวทางแห่งกฎหมาย  

ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี 1990 ในการครองอ านาจภายใตร้ะบบสุลต่านของประเทศบรูไน
เน่ืองในโอกาสครบรอบ 44 ปีนั้น การน าเสนอแนวความคิดและมีการเปิดประเด็นอุดมการณ์ของรัฐ
ภายใต ้“Melayu Islam Beraja (MIB)” หรือ Malay Islam Monarchy “ราชาธิปไตยอิสลามมลาย”ู ได้
มีการแถลงออกมาอยา่งชดัเจนเหมือนท่ีไดน้ าเสนอไวข้า้งตน้ การน าเสนอแนวความคิดดงักล่าวนั้น
ไม่ไดเ้ป็นนวตักรรมใหม่แห่งการบริหารการปกครองของประเทศภายใตแ้นวทางการบริหารกิจการ
รัฐสุลต่านแห่งน้ี ทวา่มนัคือส่ิงท่ีเกิดข้ึนมาอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ประเทศไดรั้บเอกราชจากอาณานิคม 
เพราะมนัคือพื้นฐานแห่งรัฐท่ีประเทศบรูไนไดน้ าเสนอและปรับใชก้นัมาโดยตลอดอย่างยาวนาน 
อุดมการณ์ดงักล่าวไดมี้การน าเสนอและวางเป็นหลกัการผา่นระบบการปกครองอยา่งเป็นทางการ
ของประเทศมาตั้งแต่ต้น ด้วยหลักการของแนวความคิดดังกล่าวบรูไนจึงกลายเป็นประเทศท่ี
ด าเนินการผา่นแนวความคิดชาติพนัธ์ุของประชาชนผา่นวฒันธรรมของชาวมาเลยเ์ป็นหลกั ภายใต้
หลกัการปกครองท่ียึดถือศาสนาอิสลามเป็นศาสนาของประเทศและการเคารพภกัดีภายใตเ้ง่ือนไข
แห่งระบบราชาธิปไตยในการปกครองประเทศ การใชแ้นวความคิดดงักล่าวภายใตโ้ครงสร้างแห่ง
รัฐดว้ยการใช้ราชาธิปไตยอิสลามมลาย ู “Malay Islamic Monarchy” หรือ Malayu Islam Beraya 
(MIB) เป็นเคร่ืองมือของรัฐภายใตร้ะบบสุลต่านในการปกครองภายใตแ้นวความคิดหลกัการของ
ระบบการปกครองแบบอิสลามดว้ยการใช้วฒันธรรมมาเลยแ์ละรูปแบบการปกครองผา่นประเพณี
แห่งระบบราชาธิปไตย 

การเกิดข้ึนของแนวความคิด MIB นั้นเป็นแนวความคิดพื้นฐานของบรูไนนบัตั้งแต่การ
เกิดข้ึนของระบบสุลต่านในประเทศประมาณศตวรรษท่ี 14 และไดน้ ามาเก่ียวพนักบัหลกักฎหมาย
ของประเทศภายใตก้ฎหมายรัฐธรรมนูญคร้ังแรกท่ีไดมี้การร่างข้ึนในปี 1959 โดยการเช่ือมโยงและ
ระบุไปถึงภาษาประจ าชาติของประเทศนัน่ก็คือ ภาษามาเลยเ์ป็นหลกั ศาสนาประจ าชาติคือ ศาสนา
อิสลาม และการปกครองในระบบสุลต่านนับเป็นแนวทางการปกครองท่ีส าคญัท่ีสุดใช้ในการ
บริหารการจดัการของรัฐ” (Government of Brunei Darussalam, 1988, p.21) แนวความคิดพื้นฐาน
เหล่าน้ีไดมี้การด าเนินการเร่ือยมาจนกระทัง่ประเทศไดรั้บอิสรภาพจากอาณานิคม ในปี 1984 และ
สุลต่านได้ประกาศว่าประเทศบรูไนนั้นคือ Negara Melayu Islam Beraja (a Malay Islamic 
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Monarchical State) (เมืองแห่งวฒันธรรมมลายูภายใต้ศาสนาอิสลามโดยมีองค์สุลต่านเป็น
ผูป้กครองสูงสุดแห่งรัฐ) ซ่ึงในปี 1984 สุลต่านไดก้ล่าวสุนทรพจน์เก่ียวกบัอิสรภาพของประเทศ
บรูไนว่าเป็นประเทศท่ีมีอ านาจอธิปไตยเป็นของตวัเอง เป็นอิสระจากการเป็นประเทศอาณานิคม
ของจกัรวรรดิและเป็นประเทศประชาธิปไตยเช้ือสายมาเลยท่ี์ด ารงไวภ้ายใตห้ลกัการแห่งอิสลามใน
ระบอบการปกครองแบบสุลต่านและการอบรมจริยธรรมและคุณธรรมของพลเมืองในประเทศใต้
ค  าสอนและหลกัการอิสลาม 

รัฐราชาธิปไตยอิสลามมลายู หรือ Negara Melayu Islam Beraja (a Malay Islamic 
Monarchical State) นั้น มีองคป์ระกอบต่างๆ ภายใตแ้นวความคิดท่ีเรารู้จกักนัดีวา่ไดใ้ห้ความส าคญั
กบัคุณค่าทางดา้นวิถีวฒันธรรมมลาย ูมีศาสนาอิสลามเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตของพลเมือง 
และมีระบอบการปกครองของประเทศนั้นภายใตร้ะบบราชาธิปไตยโดยมีสุลต่านเป็นประมุขสูงสุด 
ดงัท่ี Siddique (1985, p.101) ไดก้ล่าวอา้งถึงพระราชด ารัสขององคสุ์ลต่านเอาไวใ้นการประชุมสุด
ยอดคนหนุ่มสาวมุสลิมท่ีได้จดัข้ึนในเดือนมีนาคม 1984 ท่ีพระองค์ไดท้รงน าเสนอและมุ่งเน้น
ความส าคญัของศาสนาอิสลามไวอ้ย่างน่าสนใจว่า “ขา้พเจ้าขอขอบคุณอลัลอฮฺท่ีได้ก าหนดให้
ประเทศบรูไนดารุสสลามเป็นประเทศอิสลามตั้งแต่ศตวรรษท่ี 14 ดว้ยเหตุผลดงักล่าว บทบาทของ
ศาสนาอิสลามนั้นไดเ้ขา้มามีความส าคญักบัวิถีชีวิตของพวกเราจนถึงปัจจุบนั ผา่นการพยายามของ
สุลต่านคนแรกของเราในประเทศน้ีและน่ีคือความตั้งใจของขา้พเจา้ในการท่ีจะสนบัสุนนให้รัฐบาล
ของขา้พเจา้เพื่อใช้แนวทางอิสลามในการด าเนินการด้วยแนวทางของอะลิสสุนนะวัลญามาอะฮ์ 
(Ahli Sunnah Wal Jamaah กลุ่มผูศ้รัทธาท่ีเจริญรอยตามแนวทางของท่านศาสดานบีมูฮมัมดั) เพื่อ
ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตและเป็นพื้นฐานในการบริหารกิจการงานของรัฐบาลภายใต้
กิจการของรัฐ”  ดงันั้นแนวคิดของ MIB นัน่ก็คือปรัชญาการบริหารการจดัการของรัฐในประเทศ
บรูไนดารุสสลามนั้นเอง 
 
กฎหมายอสิลามกบัการบริหารรัฐของบรูไน 

อนัท่ีจริงแล้วกฎหมายอิสลามหรือกฎหมายชารีอะห์ (Shari’ah) นั้น คือประมวลข้อ
กฎหมายท่ีมาจากหลกัค าสอนของศาสนาและหลกันิติศาสตร์พื้นฐานของศาสนาอิสลาม โครงสร้าง
ทางกฎหมายจะครอบคลุมวิถีการด าเนินชีวิตของบุคคลและสาธารณชนตลอดจนครอบคลุมดา้น
ต่างๆ ในชีวิตประจ าวนัทั้งระบบการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ ระบบการด าเนินธุรกิจ ระบบการ
ธนาคาร ระบบธุรกรรมหรือท าสัญญา ความสัมพนัธ์ในครอบครัว หลกัการอนามยั ปัญหาของ
สังคมและอ่ืนๆ ดว้ยเหตุน้ีบทบาทของหลกัชารีอะห์หรือกฎหมายอิสลามนั้นจึงมีอยูใ่ห้เห็นเสมอใน
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พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจ าวนัของมุสลิมแต่ละคนตั้งแต่เกิดจนตาย ก่อนจะยกมาเป็นระดับ
ครอบครัว ระดบัทอ้งถ่ินและระดบัชาติ  

กฎหมายอิสลามหรือชารีอะห์นั้นมีความมุ่งท่ีจะคุม้ครองมนุษยใ์น 5 ประการด้วยกัน
ได้แก่ ศาสนา ชีวิต สติปัญญา เช้ือสาย และทรัพย์สิน รวมถึงรักษาสิทธิส่วนบุคคลและสิทธิ
ประโยชน์ส่วนรวมตลอดจนการจดัระเบียบสังคมทุกระดบัใหเ้ป็นไปตามครรลองท่ีถูกตอ้งและเป็น
ธรรม การปฏิบติัตามกฎหมายอิสลามมีผลท าให้บุคคลมีความเป็นปกติสุขและสังคมโดยรวม เกิด
ความสงบเรียบร้อย กฎหมายชารีอะห์น้ีนั้นไดส้าระมาจากพระคมัภีร์อลักุรอานและแนวทางของ
ท่านศาสดานบีมุฮมัมดัท่ีช้ีน าทุกคนให้พึงปฏิบติัต่อพระเจา้ พึงปฏิบติัต่อตวัเองและพึงปฏิบติัต่อ
เพื่อนมนุษยด์ว้ยกนั โดยน าอลักุรอานมาใช้อา้งอิงเป็นหลกัฐานล าดบัแรก หากพบตวับทปรากฏ
อยา่งชดัเจนก็ไม่จ  าเป็นตอ้งคน้หาหลกัฐานจากอัสสุนนะห์หรือแนวปฏิบติัของท่านศาสดานบีมูฮมั
มดั แต่ถา้ไม่พบหลกัฐานจากอลักุรอานหรือพบหลกัฐานแต่หลกัฐานไม่ชดัเจนหรือพบหลกัฐานแต่
หลกัฐานไม่มีรายละเอียดมาก สามารถไปคน้หาจากอัสสุนนะห์เพื่อน ามาประกอบการตดัสินปัญหา
หรือขยายเพิ่มเติมได ้โดยแหล่งท่ีมาทั้งสองน้ีเป็นส่ิงท่ีไม่อาจเปล่ียนแปลงแกไ้ขแมก้าลเวลาจะผา่น
ไป 

ก่อนหนา้น้ีบรูไนยงัคงใชห้ลกักฎหมายองักฤษเน่ืองจากในอดีตนั้นอยู่ภายใตอ้ารักขาของ
ประเทศองักฤษมาเป็นระยะเวลายาวนาน ส าหรับชาวมุสลิมใชก้ฎหมายชารีอะห์แทนกฎหมายแพ่ง
ในหลายสาขา โดยรัฐธรรมนูญของบรูไนในปัจจุบนัได้ก าหนดให้สมเด็จพระราชาธิบดีหรือองค์
สุลต่านนั้นทรงเป็นองคอ์ธิปัตย ์นั้นก็หมายถึงวา่พระองคท์รงเป็นทั้งประมุขและนายกรัฐมนตรี ซ่ึง
สมเด็จพระราชาธิบดีหรือสุลต่านองคปั์จจุบนัก็คือฮสัซานลั โบลเกียห์ซ่ึงทรงเป็นสมเด็จพระราชา   
ธิบดีองคท่ี์ 29 ของรัฐสุลต่านแห่งบรูไนดารุสสาลามน้ีท่ีไดท้รงข้ึนครองราชยม์าตั้งแต่ปี 1967 เป็น
ต้นมานั้ นย ังทรงด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังอีกด้วย นอกจากน้ีแล้วองค์สุลต่านพระองค์น้ีได้ทรงวางแผนบริหารกิจการ
บา้นเมืองดว้ยหลกัการทางศาสนาอิสลามเป็นพิเศษ เพื่อปลูกฝังให้ลูกหลานของชาวบรูไนยึดถือ
วฒันธรรมอนัดีงามตามแบบแผนของศาสนาอิสลาม ซ่ึงองค์สุลต่านเองก็ทรงเป็นแบบอย่างของ
มุสลิมท่ีดีอยู่เสมออีกดว้ย (วิทย ์บณัฑิตกุล, 2555, น.32) อยา่งไรก็ตาม เจตนารมณ์ของการบริหาร
กิจการบา้นเมืองภายใตก้ารน าขององคสุ์ลต่านฮสัซานลั โบลเกียห์แห่งบรูไนดารุสสลามนั้นไดส้ร้าง
ปรากฏการณ์ใหม่อีกคร้ังหน่ึงในช่วงตน้ปี 2014 กล่าวคือองคสุ์ลต่านหรือสมเด็จพระราชาธิบดีแห่ง
บรูไนพระองค์น้ีทรงประกาศให้กฎหมายอาญาอิสลามให้เร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นระยะแรกอย่างเป็น
ทางการตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2014 เป็นตน้มา ซ่ึงตามรัฐธรรมนูญของบรูไนนั้นองคสุ์ลต่านทรง
มีพระราชอ านาจในการมีพระราชวินิจฉัยให้บงัคบัใช้กฎหมายไดเ้พื่อให้เกิดสันติสุขแก่ประชาชน
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ชาวบรูไนนั้นเอง และกฎหมายอาญาอิสลามของบรูไนน้ีนั้นไม่ไดม้าทดแทนกฎหมายอาญาทัว่ไปท่ี
มีอยู่เดิมแต่อย่างใด กล่าวคือจะบงัคบัใช้ควบคู่กนักบักฎหมายอาญาทัว่ไป โดยเม่ือพบผูก้ระท า
ความผดิจะมีกระบวนการพิจารณาวา่จะถูกด าเนินคดีดว้ยกฎหมายใด  

ในพระราชด ารัสขององคสุ์ลต่านหรือสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนในพิธีประกาศบงัคบั
ใชก้ฎหมายอาญาอิสลามเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2014 (จดหมายข่าวบนัดาร์ฯ.Vol.5/2014) มีใจความ
ตอนหน่ึงวา่ การบงัคบัใชก้ฎหมายดงักล่าวน้ีนั้นถือเป็นการฟ้ืนฟูกฎหมายอาญาอิสลามซ่ึงคร้ังหน่ึง
เคยมีการบงัคบัใชม้าแลว้ในบรูไนเม่ือหลายศตวรรษท่ีผา่นมา และเป็นหนา้ท่ีของพระองคท่ี์จะตอ้ง
ท าใหมี้การบงัคบัใชก้ฎหมายของอลัลอห์ จึงขอใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตั้งใจด าเนินการเพื่ออลัลอห์
โดยไม่ลงัเลใจ นอกจากน้ียงัทรงมีพระราชด ารัสต่อประเด็นเสียงวิพากษว์ิจารณ์จากส่ือต่างชาติและ
กลุ่มสิทธิมนุษยชนว่าบรูไนไม่เคยมองผูอ่ื้นหมายถึงต่างชาติในแง่ลบต่อการท ากระท าใดๆ ของผู ้
นั้น เพราะถือเป็นสิทธ์ิในการเลือกและบรูไนไม่ได้คาดหวงัท่ีจะให้ผูอ่ื้นยอมรับและเห็นด้วยกบั
บรูไน แต่ผูอ่ื้นก็ควรเคารพในสิทธิในการเลือกบงัคบัใช้กฎหมายดงักล่าวของบรูไน ดงัท่ีบรูไนให้
ความเคารพต่อสิทธิของผู ้อ่ืน การบังคับใช้กฎหมายอาญาอิสลามเป็นไปตามพระประสงค์
ของอลัลอห์ซ่ึงถือเป็นท่ีสุด ไม่มีความเก่ียวขอ้งกบัทฤษฎีใดๆ ทั้งน้ีทรงยินดีท่ีประชาชนชาวบรูไน
ให้การสนับสนุนการบังคบัใช้กฎหมายอาญาอิสลามในบรูไนให้การสนับสนุนการบังคับใช้
กฎหมายอาญาอิสลามในบรูไนอยา่งเตม็รูปแบบ  

ส าหรับระยะเวลาในการบงัคบัใช้กฎหมายอาญาอิสลามหรือชารีอะห์ในบรูไนนั้น มีการ
ด าเนินการเป็น 3 ระยะดว้ยกนั (จดหมายข่าวบนัดาร์ฯ.Vol.4/2014) ซ่ึงจะทยอยบงัคบัใชเ้ป็นระยะๆ 
จนเสร็จสมบูรณ์ภายในสองปี ดงัน้ีคือในระยะแรก คือเม่ือกฎหมายชารีอะห์น้ีมีผลบงัคบัใชเ้ป็นท่ี
เรียบร้อยแลว้ (1 พฤษภาคม 2014) กล่าวคือหกเดือนหลงัจากการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
กฎหมายน้ีจะบงัคบัใช้ในคดีท่ีวา่ดว้ยความผิดทัว่ไปในความผิดสถานเบา ตวัอยา่งเช่น การท่ีผูช้าย
มุสลิมไม่ไปละหมาดวนัศุกร์ การไม่เคารพวตัรปฏิบติัของมุสลิมในเดือนรอมฎอน การประพฤติไม่
เหมาะสมในท่ีสาธารณะ โดยจะยงัไม่บังคับใช้กับความผิดท่ีมีบทลงโทษด้วยการเฆ่ียนหรือ 
ประหารชีวิต แต่ท่ีมีบทลงโทษปรับหรือจ าคุก และในระยะท่ีสอง คือ หลงัจาก 12 เดือนของวนัท่ี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ณ ท่ีน้ี คือตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2014) จะบงัคบัใชก้บัความผิดท่ีมี
บทลงโทษตามท่ีได้ระบุเอาไวใ้นคมัภีร์อลักุรอานและแนวทางของท่านศาสดานบีมูฮมัมดัหรือ
อัสสุนนะห์ แต่ยงัไม่บงัคบัใช้กบัความผิดท่ีมีโทษประหารชีวิต ตวัอย่างเช่น ความผิดประเภทลกั
ขโมย มีบทลงโทษด้วยการตดัมือ เป็นต้น ส าหรับในระยะท่ีสาม หลังจาก 24 เดือนของวนัท่ี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ณ ท่ีน้ีคือตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2015) จะมีผลบงัคบัใชอ้ยา่งเต็ม
รูปแบบ ซ่ึงรวมถึงความผิดท่ีมีโทษประหารชีวิตดว้ย ซ่ึงถือว่าเป็นความผิดร้ายแรง อาทิเช่น ปลน้ 
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ผิดประเวณี การมีเพศสัมพนัธ์ระหว่างชายกบัชายหรือหญิงกบัหญิง การฆ่าผูอ่ื้นโดยเจตนา ซ่ึง
ประเภทความผดิเหล่าน้ีนั้นจะมีโทษถึงขั้นการประหารชีวิต เป็นตน้ 

กฎหมายชารีอะห์ของบรูไนไดก้ าหนดกรอบการบงัคบัใชแ้ละประเภทของความผิดให้กบั
ประชาชนในบรูไนเอาไว ้3 กลุ่มดว้ยกนั (จดหมายข่าวบนัดาร์ฯ.Vol.4/2014) ไดแ้ก่ กลุ่มท่ี 1 บงัคบั
ใช้เฉพาะเพียงชาวมุสลิมเท่านั้น เช่น การละทิ้งศาสนาอิสลาม การเคารพบูชาลทัธิหรือเทพเจา้อ่ืน
นอกเหนือจากศาสนาอิสลาม การไม่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอน เป็นตน้ กลุ่มท่ี 2 บงัคบัใชท้ั้งชาว
มุสลิมและผูท่ี้ไม่ใช่มุสลิม เช่น ความผดิในการลกัขโมย การปลน้ การฆาตกรรม การท าร้ายร่างกาย
ผูอ่ื้น การดูหม่ินศาสดามูฮมัหมดัและคมัภีร์อลักุรอาน การไม่เคารพวตัรปฏิบติัของชาวมุสลิมใน
เดือนรอมฏอน เช่น การด่ืมหรือรับประทานอาหารในท่ีสาธารณะในช่วงกลางวนัของเดือน
รอมฎอน การด่ืมสุราในท่ีสาธารณะ การประพฤติไม่เหมาะสมในท่ีสาธารณะ เช่นการสัมผสัและ
การแสดงความรักดว้ยการกอดหรือจุมพิต เป็นตน้ ส าหรับในกลุ่มท่ี 3 คือความผิดท่ีผูท่ี้ไม่ใช่มุสลิม
ตอ้งรับโทษดว้ยหากมีความเก่ียวโยงกบัมุสลิม เช่น การผิดประเวณีกบัชายหรือหญิงท่ีเป็นมุสลิม 
การอยูใ่กลชิ้ดกบัชายหรือหญิงท่ีเป็นชาวมุสลิมในสถานท่ีลบัตาคน เป็นตน้ อยา่งไรก็ตาม ประมวล
กฎหมายอาญาอิสลามนบัวา่เป็นกฎหมายท่ีถูกบญัญติัไวใ้นคมัภีร์อลักุรอาน โดยให้ความส าคญัเป็น
อยา่งยิง่กบักระบวนการพิสูจน์ความผดิของผูก้ระท าผดิท่ีมีบทลงโทษร้ายแรงจะเนน้พยานบุคคลซ่ึง
เห็นการกระท าความผิดดว้ยตาอยา่งชดัเจน จะตอ้งไม่ใช่เป็นการคาดเดา หากในกรณีเง่ือนไขของ
การพิสูจน์หลักฐานความผิดไม่ครบถ้วนตามหลักการศาสนาอิสลาม ความผิดดังกล่าวก็จะถูก
น าไปสู่การพิจารณาดว้ยกฎหมายทัว่ไป 

ส าหรับจ านวนของพยานบุคคลส าหรับการพิสูจน์ความผิดในดา้นต่างๆ ไดก้ าหนดเอาไว้
แตกต่างกนัไปแล้วแต่เฉพาะกรณี ตวัอย่างเช่น การลักขโมย ปล้น ฆ่า หรือการกล่าวหาผูอ่ื้นว่า
กระท าผิดประเวณี การด่ืมสุรา และการละทิ้งศาสนาอิสลาม จะต้องมีประจกัษ์พยานท่ีมีความ
ยุติธรรมเพศชายจ านวน 2 คน ในกรณีความผิดเร่ืองการข่มขืน การผิดประเวณี การมีเพศสัมพนัธ์
ระหวา่งชายกบัชายหรือหญิงกบัหญิง จะตอ้งมีประจกัษพ์ยานท่ีมีความยุติธรรม เพศชาย 4 คน แต่
หากเป็นความผิดกรณีการท าร้ายร่างกาย นอกเหนือท่ีจะตอ้งประจกัษพ์ยานท่ีเป็นเพศชาย 2 คนท่ีมี
ความยติุธรรมแลว้ก็จะรวมถึงค าใหก้ารของผูถู้กกระท าหรือเหยือ่อีกดว้ย ในส่วนของบทลงโทษนั้น 
โดยทัว่ไปแล้วจะแบ่งได้ออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆ คือ ประเภทแรก เป็นบทลงโทษท่ีมีการ
ก าหนดเอาไวใ้นคมัภีร์อลักุรอานและอัสสุนนะห์แนวทางของท่านศาสดานบีมูฮมัมดั ซ่ึงไม่สามารถ
เปล่ียนแปลงบทลงโทษได ้อาทิเช่น บทลงโทษในความผิดฐานลกัขโมย ผิดประเวณี เปล่ียนศาสนา 
ฆ่าคนตายโดยเจตนา เป็นตน้ ซ่ึงบทลงโทษประเภทน้ีในกฎหมายชารีอะห์จะเรียกว่าบทลงโทษ 
Hudud ส าหรับบทลงโทษอีกประเภทหน่ึงเรียกกนัตามกฎหมายชารีอะห์วา่บทลงโทษ Ta’zir ซ่ึง
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เป็นบทลงโทษท่ีไม่ได้มีการก าหนดเอาไวใ้นคมัภีร์อลักุรอานและอสัสุนนะห์ โดยบทลงโทษ
ประเภทน้ีข้ึนกบัดุลพินิจของศาลในการพิจารณาและก าหนดบทลงโทษผูก้ระท าผดิ ดงันั้นอาจกล่าว
ไดว้า่บทลงโทษทั้งสองประเภทขา้งตน้นั้นยอ่มมีทั้งรุนแรงและไม่รุนแรงแตกต่างกนัซ่ึงข้ึนอยูก่บัวา่
เป็นความผดิท่ีรุนแรงมากนอ้ยเพียงไหนนั้นเอง  

ในกฎหมายอาญาอิสลามของบรูไนท่ีบงัคบัใช้มาตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2014 นั้น ได้
ก าหนดบทลงโทษส าหรับความผดิร้ายแรงเอาไวห้ลายความผดิดว้ยกนั ยกตวัอยา่งเช่น การลกัขโมย 
มีบทลงโทษดว้ยการตดัมือ การผดิประเวณีกบัผูท่ี้แต่งงานมีสามีหรือภรรยามีโทษปาหินจนเสียชีวิต 
หากผิดประเวณีกบัผูท่ี้ยงัไม่แต่งงานหรือแต่งงานแลว้แต่ยงัไม่เคยมีเพศสัมพนัธ์กบัคู่สมรส มีโทษ
ดว้ยการเฆ่ียน 100 คร้ัง และจ าคุก 1 ปี การด่ืมสุรา มีโทษเฆ่ียน 40 คร้ังหากผูก้ระท าผิดนั้นเป็น
มุสลิม แต่ส าหรับผูท่ี้ไม่ใช่มุสลิมด่ืมสุราในท่ีสาธารณะมีโทษแค่ปรับเท่านั้น อย่างไรก็ตามใน
ระยะแรกของการบงัคบัใช้กฎหมายอาญาอิสลามของบรูไนนั้นบทลงโทษในลกัษณะดงักล่าวน้ียงั
ไม่ไดถู้กน ามาใช้ แต่คาดว่าในปลายปี 2015 ซ่ึงเป็นระยะท่ี 3 ของการบงัคบัใช้กฎหมายน้ีจะถูก
น ามาบงัคบัใชอ้ยา่งแน่นอน ซ่ึงหากบรูไนบงัคบัใชก้ฎหมายอาญาอิสลามอยา่งเต็มรูปแบบไดต้ามท่ี
ก าหนด จะเป็นประเทศมุสลิมประเทศแรกในโลกท่ีมีการบังคบัใช้กฎหมายดังกล่าวอย่างเต็ม
รูปแบบ ในขณะท่ีประเทศมุสลิมในตะวนัออกกลาง ซ่ึงแมมี้กฎหมายชารีอะห์มาชา้นานแลว้ก็ตาม 
แต่การบงัคบัใชอ้ยา่งจริงจงัและระดบัการบงัคบัใชจ้ะแตกต่างกนัไป โดยยงัไม่มีประเทศใดเลยท่ีมี
การบงัคบัใชก้ฎหมายน้ีอยา่งเตม็รูปแบบ  

นอกจากน้ีพร้อมกนักบัการบงัคบัใชก้ฎหมายอาญาอิสลามหรือชารีอะห์ของบรูไนในคร้ังน้ี 
บรูไนก็ไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมายภายใตเ้ขตอ านาจของศาลชารีอะห์หรือศาลศาสนาจ านวน 3 
ฉบบั ไดแ้ก่ พระราชบญัญติัสภาศาสนาและศาลยุติธรรม (Religious Council and Kadis Courts Act) 
มาตรา 77 พระราชบญัญติัศาลศาสนา (The Syariah Courts Act) มาตรา 184 และ กฎระเบียบวา่ดว้ย
หลกัฐานศาลศาสนา (Syariah Courts Evidence Order) และยงัได้มีการตั้งคณะกรรมการ
ควบคุมดูแลกฎหมายอาญาอิสลามหรือกฎหมายชารีอะห์  2 คณะดว้ยกนั ไดแ้ก่ คณะกรรมการ
ด าเนินงานส าหรับการบงัคบัใชก้ฎหมายตามราชกิจจานุเบกษา และคณะกรรมการเพื่อตอบค าถาม
เก่ียวกบักฎหมายอาญาอิสลามหรือกฎหมายชารีอะห์น้ีนั้นเอง  
 
บทส่งท้าย  
 อาจจะเห็นได้ว่าหลังจากท่ีทางการบรูไนท่ีน าโดยองค์สุลต่านสมเด็จพระราชาธิบดีฮสั
ซานัล โบลเกียร์ไดน้ าพาประเทศของพระองค์เขา้สู่การบงัคบัใช้กฎหมายชารีอะห์ซ่ึงเป็นการจดั
ระเบียบสังคมและการบริหารกิจการบา้นเมืองโดยยดึหลกัการท่ีมาจากคมัภีร์อลักุรอานและแนวทาง
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ของศาสดานบีมูฮมัมดั น ามาบงัคบัใชภ้ายในประเทศ ท าให้รัฐบาลบรูไนเองไดถู้กวิพากษ์วิจารณ์
เป็นอยา่งมากจากทั้งภายในและนอกประเทศ แมก้ระทัง่ชาวบรูไนเองไดท้  าการวิพากษว์ิจารณ์ผา่น
ส่ือสังคมออนไลน์เพราะพวกเขาไม่สามารถคดัคา้นไดอ้ย่างเปิดเผย ในขณะท่ีขา้หลวงใหญ่สิทธิ
มนุษยชนแห่งสหประชาชาติไดป้ระณามกฎหมายชารีอะห์น้ี นกัวชิาการและส่ือมวลชนต่างประเทศ
ให้ความเห็นว่า สาเหตุท่ีองค์สุลต่านสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสสลามพระองค์น้ีทรง
ประกาศใช้กฎหมายดงักล่าวอาจมาจากการท่ีทรงพระชนมพรรษามากข้ึน ท าให้ทรงเคร่งครัดใน
ศาสนาอิสลามมากข้ึน นอกจากน้ีโดยท่ีไดเ้กิดเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในหลายประเทศ
ในตะวนัออกกลางในช่วงท่ีผ่านมา การประกาศใช้กฎหมายในลกัษณะเขม้งวดมีโทษรุนแรงของ
บรูไนน้ีอาจเพื่อเป็นการป้องปรามส่ิงท่ีอาจเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงและความสงบ
ภายในประเทศนั้นเอง แต่อย่างไรก็ตามประชาชนชาวบรูไนเองก็คงมีความปรารถนาและมีความ
ตอ้งการท่ีอยากจะเห็นประเทศของตนเองมีความสงบสุขและสันติสุขอยา่งแทจ้ริงให้เกิดข้ึนทั้งใน
โลกน้ีและในโลกหนา้อีกดว้ย เหมือนกบัค าขวญัประจ าชาติของบรูไนเองท่ีกล่าวเอาไวว้า่ “Always 
in service with God’s guidance” หรือ “นอ้มรับใชต้ามแนวทางของพระเจา้ (อลัลอห์)” นั้นเอง  
 

บรรณานุกรม 
 
จรัญ  มะลูลีม  กิติมา  อมรทตั และพรพิมล ตรีโชติ.  (2539).  ไทยกบัโลกมุสลมิ: ศึกษาเฉพาะกรณี

ชาวไทยมุสลมิ.  กรุงเทพฯ: สถาบนัเอเชียศึกษา. 
นิชานท ์สิงหพุทธางกรู. (2556). ระบบการปกครองทอ้งถ่ินของประเทศเนอการาบรูไนดารุสสลาม, 

กรุงเทพฯ: สถาบนัพระปกเกลา้. 
วทิย ์บณัฑิตกุล. (2555). เนการาบรูไนดารุสซาลาม, กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพส์ถาพรบุค๊ส์.  
สามารถ ทองเฝือ. (2550). “เนการาบรูไนดารุสซาลาม” ในวารสารเอเชียรายปี 2550/2007, 

กรุงเทพฯ: สถาบนัเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
สถานเอกอคัรราชทูต ณ บนัดาร์เสรีเบกาวนั, จดหมายข่าวบนัดาร์ฯ. ฉบบัเดือนเมษายน 2557 

(Vol.4/2014). 
สถานเอกอคัรราชทูต ณ บนัดาร์เสรีเบกาวนั. จดหมายข่าวบนัดาร์ฯ. ฉบบัเดือนพฤษภาคม 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 



 
วารสารการเมอืงการปกครอง 
ปีที ่4 ฉบับที ่2  มนีาคม – สิงหาคม  2557                                             กจิการสาธารณะ   (Public Affairs) 
 

185 

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. 

 


