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บทคัดย่อ
บทความวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ มุง่ ศึกษาปัจจัยทีก่ อ่ ให้เกิดและขับเคลือ่ นวัฒนธรรมทางการเมืองประเทศมุสลิม
ในอาเซียน ศึกษากรณีเฉพาะอินโดนีเซีย ศึกษาพัฒนาการของวัฒนธรรมการเมืองรวมถึงผลกระทบจากการใช้
วัฒนธรรมการเมืองแบบอิสลามในแง่มมุ ต่าง ๆ ภายในประเทศอินโดนีเซีย โดยวางอยูบ่ นสมมติฐานทีว่ า่ ศาสนาอิสลาม
และแนวคิดอิสลามนั้นมีอิทธิพลต่อพัฒนาการด้านวัฒนธรรมการเมืองอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอินโดนีเซียหลัง
ได้รับเอกราช กระแสการเรียกร้องอิสลามและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการเมืองนั้นส่งผลต่อการเป็นวัฒนธรรม
การเมืองแบบอิสลามในอินโดนีเซียตลอดจนมีการน�ำอิสลามมาบูรณาการและปรับใช้อย่างไรในบริบททางการเมือง
และเหตุการณ์ในแต่ละยุคสมัยต่าง ๆ จากการศึกษาในครั้งนี้สามารถที่จะกล่าวได้ว่าเราในฐานะประชาชนชาวไทย
ควรตระหนักรูถ้ งึ ความส�ำคัญและท�ำความเข้าใจบริบทในทางวัฒนธรรมการเมืองอิสลามของอินโดนีเซีย ซึง่ นับได้วา่
มีความส�ำคัญต่อเราเนื่องจากประเทศนี้ถือเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศไทยมาเป็นเวลา
เนิ่นนานและประชากรส่วนใหญ่ของประเทศเป็นชาวมุสลิม เราสามารถที่จะแสวงหาจุดร่วมและสงวนจุดต่างในการ
คบหาสมาคมกับผู้คนของประเทศนี้ได้หากเราเรียนรู้และเข้าใจซึ่งกันและกัน นอกจากนี้แล้วทางการไทยหรือ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในด้านการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับสองประเทศนี้
ควรพิจารณาแนวทางในการก�ำหนดกรอบแนวนโยบาย วางแผนงานของการด�ำเนินนโยบายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา สังคมและวัฒนธรรม หรือแม้กระทัง่ สามารถน�ำบทเรียนทีไ่ ด้รบั จากการเรียนรูใ้ น
ประเด็นดังกล่าวของทัง้ สองประเทศนีน้ ำ� มาประยุกต์ใช้ในประเทศไทยอีกด้วย นอกจากนีแ้ ล้วเราควรทีจ่ ะมีการศึกษา
วิจยั ประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับการน�ำอิสลามมาใช้ในทางการเมืองการปกครองและการบริหารภายในประเทศอืน่ ๆ ทีเ่ ป็น
เพื่อนบ้านอาเซียนของไทยเพื่อที่จะสามารถท�ำความเข้าใจบริบทของประเทศนั้น ๆ เพิ่มขึ้น
ค�ำส�ำคัญ: วัฒนธรรมการเมือง, ประเทศมุสลิมในอาเซียน, อินโดนีเซีย
Abstract
The study of Political Culture of Muslim Countries in ASEAN: Case study Indonesia. The purpose of
this research is to study the formative factors and to create the political culture especially in Indonesia.
Study of the development of political culture as well as the impact of Islamic political culture on various
aspects within the Indonesia then to know the impact of using political Islamic culture in this country in
order to set the foundation of politic based on the guidelines of Islam from Muslim countries in southeast
Asia countries. Moreover, researcher has analyzed the assumption that is Islam and Islamic concepts
have an influence the development of political culture in Indonesia after independence. From the study
was able to say that we should be aware of the importance and understanding of the context in the way
Islamic politics of this country, Indonesia which is considered vital to Thailand because Indonesia are
considered neighboring country in ASEAN that have good relations with Thailand for a long time, and the
majority of the population of the country is Muslim. We are able to seek common ground and reserve
differences in fellowship with the people of this country if we learn and understand each other. In addition,
the Thailand authorities and agencies, both public and private, who are involved in the field of
international relations with the two countries, should consider the policy framework, plan of implementation
of the policy. Whether it is Politics, economy, education, society and culture or even can apply lessons
that have been learned from the issues of the two countries said this applied in the country in Thailand.
Moreover, we ought to have an education on issues related to the political Islamic culture into the politics
and government within the other neighbors in ASEAN countries, in order to be able to increase
understanding the context of that country.
Keywords: Political Culture, Muslim countries in ASEAN, Indonesia
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บทน�ำ
พฤติกรรมการเมืองของระบบการเมืองเกิดขึน้
เนื่ อ งจากวั ฒ นธรรมที่ เ กี่ ย วกั บ การเมื อ งอั น เป็ น
รากฐานของสั ง คมหนึ่ ง ๆ และวั ฒ นธรรมทาง
การเมือง (Political Culture) เป็นส่วนหนึ่งของ
วั ฒ นธรรมทางสั ง คม (Social Culture) หรื อ
วัฒนธรรมของชาติ (National Culture) ค�ำว่า
“วัฒนธรรม” หมายถึง “วิถีชีวิต” (Way of Life) ของ
กลุ่มคน ซึ่งแบบแผนรวมทั้งหมด (Configuration)
ของชีวิตนี้มักจะเป็นแบบแผนคล้าย ๆ กัน และ
แบบแผนชีวิตเหล่านี้ เป็นแบบแผนที่มีการเรียนรู้
และมี ก ารถ่ า ยทอดจากคนรุ ่ น หนึ่ ง สู ่ อี ก รุ ่ น หนึ่ ง
โดยอาศั ย ภาษาหรื อ การเลี ย นแบบ การศึ ก ษา
วั ฒ นธรรมการเมื อ งเป็ น สิ่ ง จ� ำ เป็ น ในการชี้ วั ด
พัฒนาการของระบอบการปกครองในแต่ละสังคม
ส�ำหรับความหมายของวั ฒ นธรรมการเมื อ งนั้ น
นักรัฐศาสตร์ให้ความหมายที่หลากหลาย Almond
ให้ความหมายว่าวัฒนธรรมการเมืองเป็นลักษณะ
เฉพาะที่เป็นตัวก�ำหนดและก�ำกับระบบการเมือง
(พัชรมน โตสุรัตน์, 2558, น.1) สามประเทศใน
อาเซียนที่ตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียว ได้แก่ประเทศ
บรูไน มาเลเซียและอินโดนีเซีย เป็นกลุ่มประเทศที่
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามแต่ก็มี
ประชาชนส่วนหนึ่งนับถือศาสนาพุทธ คริสต์ และ
ฮินดูด้วยสัดส่วนที่แตกต่างกันไป ซึง่ ใช้ภาษามลายู
และภาษาอินโดนีเซียที่สามารถสื่อสารเข้าใจกันได้
มาตรฐานอย่างเป็นทางการของภาษามลายูนั้นมี
การตกลงร่วมกันระหว่างอินโดนีเซีย มาเลเซียและ
บรูไนว่าใช้บาฮาซารีเยา (Bahasa Riau) เป็น
มาตรฐาน อันเป็นภาษาของหมู่เกาะรีเยาซึ่งถือว่า
เป็นต้นก�ำเนิดของภาษามลายูมาช้านาน อีกทัง้ ยังมี
วัฒนธรรมประเพณี ศิลปะ การแสดงทีค่ ล้ายคลึงกัน
ถึงแม้ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ พัฒนาการทาง

การเมือง สภาพสังคมและเศรษฐกิจจะแตกต่างกัน
แต่กระนั้นปัจจัยหนึ่งที่ส�ำคัญต่อพัฒนาการของ
ระบอบการเมืองการปกครองของทั้งสามประเทศ
คือศาสนาอิสลาม ดังนัน้ การศึกษาเรือ่ งวัฒนธรรม
การเมืองอันมีศาสนาอิสลามเป็นตัวชูโรงทีส่ ำ� คัญจึง
เป็ น เรื่ อ งที่ น ่ า สนใจอย่ า งยิ่ ง ส� ำ หรั บ ประเทศ
อินโดนีเ ซียซึ่งประชากรส่ว นใหญ่นับถือศาสนา
อิสลาม ธรรมเนียมปฏิบัติและการด�ำรงชีวิตของ
ประชาชนจึงมีความผูกพันกับศาสนาอิสลามเป็น
อย่างยิ่ง
ประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศหมู่เกาะที่มี
ขนาดใหญ่ ที่ สุ ด ในโลก และเป็ น ประเทศที่ มี
ประชากรมุสลิมมากที่สุดในบรรดาประเทศมุสลิม
ทั่วโลก กระนั้นก็ตามอินโดนีเซียมีรัฐธรรมนูญที่มี
ลักษณะโลกนิยม (Secular) กล่าวคือ ประเทศ
อิ น โดนี เ ซี ย เป็ น ประเทศมุ ส ลิ ม ที่ มี ก ารปกครอง
เป็ น ระบอบประชาธิ ป ไตย แม้ อิ น โดนี เ ซี ย ไม่ ใ ช่
ประเทศที่ เ ป็ น รั ฐ อิ ส ลามโดยการใช้ ก ฎหมาย
ชารี อ ะห์ (Shariah) แต่ บ ทบาทของอิ ส ลามมี
ความส� ำ คั ญ อย่ า งยิ่ ง ต่ อ ชี วิ ต ส่ ว นตั ว และชี วิ ต
สาธารณะ (Public Life) ของผูค้ น หมูเ่ กาะอินโดนีเซีย
เคยปกครองโดยระบบสุลต่าน (Sultanate) อันมี
อิสลามเป็นรากฐานส�ำคัญ ก่อนที่อินโดนีเซียจะได้
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รับเอกราชจากฮอลันดาหรือเนเธอแลนด์ มีการถกเถียง
ถึงบทบาทของอิสลามในรัฐชาติสมัยใหม่ที่ก�าลังจะ
เกิดขึ้น ฝ่ายที่ต้องการให้อินโดนีเซียเป็นรัฐอิสลาม
พ่ายแพ้แก่พลังของขบวนการชาตินยิ ม (Nationalism)
ที่ต้องการแยกการเมืองออกจากศาสนา (มูฮัมหมัด
อิลยาส หญ้าปรัง, 2553) กลุ่ม Masyumi ได้เตรียม
จัดตัง้ รัฐอิสลามหากได้รบั เอกราช จะใช้หลักชารีอะห์
ขณะทีก่ ลุม่ ของซูการ์โนซึง่ เป็นประธานาธิบดีคนแรก
ของอินโดนีเซีย และฝ่ายชาตินิยมกลับต้องการใช้
หลัก “ปัญจศีล” (Pancasila) ท�าให้เกิดความไม่ลงรอย
กันจนเป็นทีม่ าของการประนีประนอมตาม “กฎบัตร
แห่งจาการ์ตา” (Jakarta Charter) ภายหลังจาก
ซูการ์โนประกาศเอกราชได้ประกาศยกเลิกกฎบัตร
ดังกล่าว และปฏิเสธการใช้อสิ ลามน�าการเมืองอย่าง
สิ้นเชิง (ทวีศักดิ์ เผือกสม, 2547) แนวคิดการน�า
อิสลามสู่การเมืองเห็นได้ชัดเจนอีกครั้งในเวลาที่
เรียกกันว่ายุคระเบียบใหม่ (Order Baru หรือ New
Order) ของประธานาธิบดีซฮู าร์โตช่วงปลายทศวรรษ
ที่ 1980 ซูฮาร์โตได้หนุนหลังกลุ่มมุสลิม ด�าเนิน
นโยบายเปิดทางให้แก่กลุ่มมุสลิม และการศึกษา
อิสลามน�ามาสู่นโยบายและการน�ามาปฏิบัติหลาย
อย่าง (มูฮมั หมัดอิลยาส หญ้าปรัง, 2553) การสิน้ สุด
ยุคซูฮาร์โตท�าให้การเมืองของอินโดนีเซียมีการเปิด
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กว้ า งมากขึ้ น และเป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ของประเทศ
อินโดนีเซียต่อการเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยอย่าง
เต็มรูปแบบ การเลือกตัง้ ใน ค.ศ. 1999 พรรคการเมือง
ของมุสลิมยุคนี้แยกเป็นสองส่วน กล่าวคือ พรรค
การเมืองทีเ่ น้นสมาชิกมุสลิมและผสมผสานกัน หรือ
ที่เรียกว่า Exclusive Party และ Inclusive Party
ตามล�าดับ (Horald Crouch, 2002) นายโจโก วิโดโด
หรือโจโกวีเป็นผู้สมัครคนแรกนับแต่ที่อินโดนีเซีย
เปลี่ยนมาใช้วิธีให้ประชาชนเลือกตั้งประธานาธิบดี
โดยตรง นายโจโกวี ไ ด้ เ สนอให้ อิ น โดนี เ ซี ย ต้ อ ง
“ปฏิวัติวิธีคิด” ของคนในชาติเพื่ออนาคตอันรุ่งเรือง
ของประเทศ โดยแนวทางของประธานาธิบดีโจโก วิโดโด
คือการสร้างระบบการเมืองที่โปร่งใสมากขึ้น พึ่งพา
ตัวเองได้ในเชิงเศรษฐกิจ มีความมัน่ คงทัง้ ด้านอาหาร
และพลังงาน ปรับปรุงระบบการศึกษาและสาธารณสุข
เน้นการจ้างงานในประเทศ ลดการเผชิญหน้ากันของ
กลุม่ ศาสนาต่าง ๆ (Siam Intelligence, 2559) และ
สิ่งที่ผู้น�าคนใหม่ของอินโดนีเซียจะต้องเผชิญหน้า
รับมือคือปัญหาการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัว
มีการคอร์รัปชั่น ความยากจน และความกังวลว่า
ชาวมุสลิมหัวรุนแรงที่ไปร่วมรบในตะวันออกกลาง
อาจกลับมาฟื้นเครือข่ายก่อการร้ายในอินโดนีเซีย
(ASTV ผู้จัดการออนไลน์, 2559)

ดังนัน้ จะเห็นได้วา่ วัฒนธรรมการเมืองจึงมีประวัตศิ าสตร์และความสัมพันธ์อนั ยาวนานและมีอทิ ธิพลต่อ
วิถีชีวิตของคนในพื้นที่ประเทศอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศอินโดนีเซีย กล่าวได้ว่ากระแสอิสลาม
ยังคงถูกซึมซับในทุกมิติและกลายเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่หยั่งรากลึกมานาน ทั้งในด้านการด�ำรงชีวติ
เศรษฐกิจ สังคม ซึง่ เป็นตัวชูโรงอันส�ำคัญของพัฒนาการด้านวัฒนธรรมการเมืองในแบบอิสลามในอินโดนีเซีย
อีกด้วย
กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ (Analytical Framework)
พัฒนาการทางการเมือง
สังคม-เศรษฐกิจ วัฒนธรรม
ของประเทศอินโดนีเซีย

วัฒนธรรมการเมืองและ
กระแสการเรียกร้องอิสลาม

อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการเมือง
ในอินโดนีเซีย
ผลที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรม
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ศึกษาปัจจัยทีก่ อ่ ให้เกิดและขับเคลือ่ นเป็นวัฒนธรรมการเมืองในอินโดนีเซีย
2. เพือ่ ศึกษาถึงพัฒนาการของวัฒนธรรมการเมืองในอินโดนีเซีย
3. เพื่อศึกษาถึงผลกระทบจากการใช้วัฒนธรรมการเมืองแบบอิสลามในแง่มุมต่าง ๆ ภายในประเทศ
อินโดนีเซีย เช่น ด้านสังคม การศึกษา และเศรษฐกิจ
วิธีการด�ำเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “วัฒนธรรมการเมืองของประเทศมุสลิมในอาเซียน: กรณีศึกษาอินโดนีเซีย” เป็นการวิจัย
เชิงส�ำรวจและเน้นการศึกษาเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ก�ำหนดแนวทางการวิจัยที่เริ่มจากการเก็บข้อมูลเอกสาร
และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก งานวิจัยนี้ได้ก�ำหนดแนวทางการวิจัยโดยยึดตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
โดยได้มกี ารออกแบบสาระส�ำคัญทีจ่ ะน�ำมาเป็นหัวข้อหลักของการวิจยั แยกเป็นหัวข้อใหญ่และย่อย ทัง้ นีก้ อ่ น
จะได้มาซึง่ หัวข้อดังกล่าวจ�ำเป็นต้องทบทวนวรรณกรรมเป็นเบือ้ งต้นก่อนว่าจะล�ำดับความส�ำคัญเรือ่ งใดก่อน
และหลัง และหัวข้อใดควรเป็นหัวข้อใหญ่และหัวข้อย่อยตามล�ำดับ เครื่องมือวิจัยส�ำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ
การออกแบบสัมภาษณ์เชิงเจาะลึก ทัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั จะด�ำเนินการออกแบบการสัมภาษณ์ภายหลังจากการด�ำเนินการวิจยั
ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2562
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ซูการ์โนเชื่อมั่นในการปกครองแบบศูนย์รวม
เพราะเขาเห็นว่าอินโดนีเซียเป็นสังคมที่มีความหลากหลาย
ในทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม
รวมถึงสภาพภูมิประเทศเป็นหมู่เกาะ เสี่ยงต่อความแตกแยก
ดังนั้นจึงจ�ำเป็นต้องมีระบบการปกครอง
ที่ท�ำให้รัฐบาลมีความเข้มแข็ง
สามารถสร้างความมั่นคงและเป็นหนึ่งเดียวให้กับประเทศ
จากเอกสาร การสัมภาษณ์เจาะลึกจะด�ำเนินการ
เพื่อเติมเต็มความสมบูรณ์ของสาระการวิจัย และ
บางทัศนะที่อาจแปลกแยกจากที่ได้จากเอกสาร
การสั ม ภาษณ์ จ ะด� ำ เนิ น การตามกรอบของ
วัตถุประสงค์ ส่วนค�ำถามเป็นการถามแบบไม่มี
โครงสร้างและข้อค�ำถามอาจมีความแตกต่างของ
ข้อมูล และจะพยายามหลีกเลี่ยงค�ำถามที่อาจมี
ผลกระทบต่อผูว้ จิ ยั และผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ หลังจากนัน้
ได้ มี วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล โดยวิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ เ ชิ ง
พรรณนา ใช้ศาสตร์ทางประวัติศาสตร์ อิสลาม
ศึกษา และรัฐศาสตร์มาบูรณาการในการวิเคราะห์
เพื่ อ ให้ ก ารวิ เ คราะห์ มี ค วามครอบคลุ ม และตรง
ประเด็น
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
จะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมทางการเมืองนี้มีส่วน
ส�ำคัญในการก�ำหนดรูปแบบพฤติกรรมการเมือง
ของบุคคลแต่ละเชื้อชาติ แต่ละชนชั้นให้ต่างกัน
ออกไป วั ฒ นธรรมการเมื อ งหมายถึ ง ทั ศ นคติ
ความเชื่ อ ค่ า นิ ย มของสมาชิ ก ในสั ง คมที่ มี ต ่ อ
การเมือง ซึ่งเป็นผลมาจากการกล่อมเกลาทาง
การเมือง ทั้งในระดับครอบครัว โรงเรียน สถาบัน
การศึกษา และสถานทีท่ ำ� งาน นอกจากนีว้ ฒ
ั นธรรม
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การเมื อ งเป็ น ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลส� ำ คั ญ ต่ อ การ
เปลีย่ นแปลงทางการเมือง พัฒนาการทางการเมือง
และรูปแบบของการเมืองการปกครองที่เป็นอยู่ใน
แต่ละประเทศ จะเห็นได้วา่ ในกลุม่ ประเทศอาเซียน
นัน้ นอกจากจะมีวฒ
ั นธรรมทางสังคมและเศรษฐกิจ
ที่หลากหลายแล้ว สิ่งที่ถือว่าเป็นเรื่องส�ำคัญของ
ประเทศต่าง ๆ นั่นก็คือ “การเมืองการปกครอง”
ความหลากหลายของวัฒนธรรมการเมืองจะน�ำพา
มาซึ่ ง การก� ำ หนดนโยบายแนวทางการบริ ห าร
การเมื อ งการปกครองของแต่ ล ะประเทศให้
เหมาะสมและสามารถใช้ ไ ด้ เป็ น ที่ ย อมรั บ ของ
คนทั้งประเทศ ซึ่งถึงแม้ว่านโยบายทางการเมือง
บางนโยบาย หรือระบอบการปกครองบางระบบอาจ
จะไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการได้ทงั้ หมดแต่
ก็ถอื ได้วา่ เป็นทีย่ อมรับและใช้ได้เหมาะสมทีส่ ดุ แล้ว
ส�ำหรับวัฒนธรรมการเมืองของกลุ่มประเทศ
สมาชิ ก อาเซี ย นนั้ น ถู ก แบ่ ง ออกเป็ น สองกลุ ่ ม
ใหญ่ ๆ คือ
1. กลุ ่ ม ประเทศที่ ป กครองด้ ว ยระบอบ
ประชาธิปไตย ประกอบไปด้วยประเทศราชอาณาจักร
ซึ่ ง มี พ ระมหากษั ต ริ ย ์ ท รงเป็ น ประมุ ข อย่ า ง
ราชอาณาจั ก รไทยและราชอาณาจั ก รกั ม พู ช า

สาธารณรัฐสิงคโปร์ มาเลเซีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และประเทศที่พึ่งได้เข้ามา
ลิ้มลองความหวานหอมของประชาธิปไตยหมาด ๆ
อย่างสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
2. กลุม่ ประเทศทีป่ กครองด้วยระบอบสังคมนิยม
(จากเผด็จการเปลี่ยนเป็นสังคมนิยม) อั น ได้ แ ก่
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม และประเทศที่ปกครองด้วย
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มีเพียงประเทศเดียว
ในอาเซียนก็คือ เนการาบรูไนดารุสสาลาม ซึ่งยึด
กษัตริย์เป็นอัตตา
ในประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศหมูเ่ กาะทีม่ ี
ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีประชากรเป็นมุสลิมเป็น
ส่วนใหญ่ (ประมาณ 86% ของประชากรทั้งหมด)
และเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดใน
บรรดาประเทศมุสลิมทัว่ โลก กระนัน้ ก็ตามอินโดนีเซีย
มีรัฐธรรมนูญที่มีลักษณะโลกนิยม (Secular) แม้
อินโดนีเซียไม่ใช่ประเทศทีเ่ ป็นรัฐอิสลามโดยการใช้
กฎหมายชารีอะห์ (Shariah) เป็นหลักก็ตามแต่
บทบาทของศาสนาอิสลามมีความส�ำคัญอย่างยิ่ง
ต่อชีวิตส่วนตัวและชีวิตสาธารณะ (Public Life)
ของผูค้ น ประวัตศิ าสตร์ทางการเมืองของอินโดนีเซีย

ได้ผา่ นการขับเคลือ่ นของศาสนาอิสลามในประเทศ
อินโดนีเซีย ซึ่งอินโดนีเซียมีระบบการปกครองแบบ
สาธารณรัฐโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐ
และหัวหน้าฝ่ายบริหารรัฐธรรมนูญแห่งปี 1945 เป็น
รัฐธรรมนูญทีใ่ ช้อยูใ่ นปัจจุบัน และได้มีการก�ำหนด
“หลักปัญจศีล” (Pancasila) ส�ำหรับหลักพืน้ ฐานของ
ปัญจศีลนัน้ หลักๆ จะกล่าวถึงแนวคิดแบบชาตินยิ ม
แห่งอินโดนีเซีย แนวความคิดลัทธิชาตินิยมแบบ
นานาชาติหรือหลักมนุษยธรรม และรวมไปถึงความ
เห็นพ้องต้องกันโดยการใช้หลักยุติธรรมในสังคม
และสุดท้ายหลักการสร้างอินโดนีเซียเมอร์แดกา
(Merdeka) คือใช้หลักการนับถือต่อเอกองค์อลั ลอฮฺ
เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ประชาชนมีความเป็นหนึ่ง
เดียว ต่อมาการใช้หลักปัญจศีลนีก้ ไ็ ด้ถกู ต่อต้านขึน้
โดยมีการอ้างว่า หลักดังกล่าวได้ให้ผลประโยชน์แก่
ฝ่า ยรัฐเพียงผู้เ ดียว จึงท�ำให้เ กิดการเดินขบวน
ชุมนุมกันเป็นจ�ำนวนมาก เหตุการณ์ดังกล่าวนี้นับ
ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ทางเมืองของ
อินโดนีเซีย
อิ น โดนี เ ซี ย นั้ น เป็ น การปกครองแบบ
ประชาธิปไตยระบบประธานาธิบดี แต่อย่างไรก็ตาม
โดยรวมแล้วนั้นก็นับว่าไม่แตกต่างกันมากนักกับ
ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2562
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ประเทศอื่นๆ เพราะเป้าหมายของการปกครอง
ประเทศของแต่ละประเทศนั้นคือ การที่ปกครอง
ประเทศให้มีความสงบสุข และตอบสนองต่อความ
เป็นสุขของประชาชนในประเทศให้ได้มากที่สุด
นอกจากรูปแบบการปกครองแล้วก็ยงั มีในเรือ่ งของ
การบูรณาการอิสลามทางการเมืองการปกครอง
โดยได้ใช้แนวคิดหลักเดียวกันคือ หลักการนับถือต่อ
พระเจ้าเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ประชาชนมีความ
เป็นหนึง่ เดียว และในประเด็นสุดท้ายการจัดแบ่งรูป
แบบการเมืองการปกครองของกลุ่มโลกมุสลิมใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ บรูไน มาเลเซีย และ
อินโดนีเซียนัน้ ก็อาจมีความแตกต่างกันไป ส่วนหนึง่
เกิดจากได้รับอิทธิพลจากประเทศเจ้าอาณานิคมที่
เข้ า มาปกครองประเทศในช่ ว งนั้ น ท� ำ ให้ ไ ด้ รั บ
อิ ท ธิ พ ลโครงสร้ า งการเมื อ งการปกครองของ
ประเทศเจ้ า อาณานิค มนั้นมาบ้างเป็นบางส่วน
อย่ า งไรก็ ต ามโครงสร้ า งหลั ก ของการปกครอง
ประเทศนั้ น ก็ ไ ด้ ถู ก สร้ า งขึ้ น มาใหม่ โ ดยอาจมี
โครงสร้างเดิมอยู่บ้าง ทั้งนี้ก็เพื่อให้เป็นการสร้าง
ความเจริญของชาติให้มีการพัฒนาต่อไป
ดังนัน้ วัฒนธรรมการเมืองอิสลามในทีน่ นี้ นั้
หมายถึงแนวคิดที่น�ำเอาหลักการอิสลามเข้ามามี
บทบาทในทางการเมือง อันเนือ่ งมาจากว่าการเมือง
นั้นสามารถที่จะส่งผลกระทบหรือมีอิทธิพลต่อการ
ด�ำเนินชีวติ ทีร่ วมไปถึงสิทธิเสรีภาพในการประกอบ
ศาสนกิจในชีวิตประจ�ำวันของชาวมุสลิม ซึ่งถือได้
ว่าเป็นวิธีการที่สามารถประสานความเป็นอิสลาม
ไปด้วยกันกับความเป็นรัฐชาติสมัยใหม่ผ่านการ
มองอิสลามในฐานะการมีอัตลักษณ์ทางการเมือง
ที่สามารถแสดงออกได้อย่างเสรี อย่างไรก็ตามอัน
ที่จริงแล้วค�ำว่าวัฒนธรรมการเมืองนั้นไม่ใช่เป็น
เรื่องใหม่แต่อย่างใด เนื่องจากมีการใช้ค�ำนี้กันมา
ตั้งแต่ในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 แต่มาได้รับความ
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นิยมแพร่หลายและได้รบั ความสนใจในการกล่าวถึง
ค�ำนี้ขึ้นมาอีกครั้งหลังเกิดเหตุการณ์ตึกเวิร์ดเทรด
เซ็นเตอร์ในสหรัฐอเมริกาถูกถล่มหรือที่รู้จักกันว่า
เหตุการณ์ 9/11 เมือ่ ค.ศ. 2001 ซึง่ ค�ำดังกล่าวนีม้ กั
ถู ก น� ำ มาใช้ ใ นลั ก ษณะที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ
เหตุการณ์ความเคลือ่ นไหวทางการเมืองของมุสลิม
และยังมีความเข้าใจแบบแยกส่วนว่าอิสลามเป็น
ความเชื่อศรัทธาส่วนบุคคลของชาวมุสลิมทั่ว ๆ ไป
ซึ่งความเข้าใจดังกล่าวไม่ถูกต้องเพราะในความ
เป็นจริงแล้วศาสนาอิสลามมีส่วนเกี่ยวข้องกับทาง
สังคมและการเมืองเป็นอย่างมาก ในช่วงแรก ๆ ค�ำ
ดังกล่าวนี้ได้ถูกอธิบายจากนักวิชาการตะวันตก
อย่าง John L. Esposito (1997) ที่ได้ให้ค�ำจ�ำกัด
ความและอธิบายว่า วัฒนธรรมการเมืองอิสลามมี
ฐานมาจากการฟืน้ ฟูศาสนาอิสลามร่วมสมัยทีไ่ ด้สง่
ผลกระทบต่อวิถีชีวิตผู้คนโดยเฉพาะชาวมุสลิมเอง
ทีป่ ฏิบตั ติ ามหลักการศาสนบัญญัตทิ ไี่ ด้กำ� หนดเอา
ไว้และได้กลายเป็นอุดมการณ์หรือแนวคิดทางเลือก
ขึ้นมาผ่านประโยคต่าง ๆ หรือสโลแกนต่าง ๆ เช่น
อิสลามคือทางออกหรือไม่ใช่ทงั้ ตะวันตกและตะวัน
ออก เป็นต้น

ที่มา : http://pracob.blogspot.com/2015/09/blog-post.html

วัฒนธรรมการเมืองภายใต้การน�ำของแต่ละ
ประธานาธิบดี
ภายใต้การน�ำของซูการ์โน ฮัตตา ด�ำรงต�ำแหน่ง
ประธานาธิบดีใน ค.ศ. 1945- 1967 ซูการ์โนเชือ่ มัน่
ในการปกครองแบบศูนย์รวม เพราะเขาเห็นว่า
อินโดนีเซียเป็นสังคมที่มีความหลากหลายในทาง
เชื้อชาติและวัฒนธรรม รวมถึงสภาพภูมิประเทศ
เป็นหมูเ่ กาะเสีย่ งต่อความแตกแยก ดังนัน้ จึงจ�ำเป็น
ต้องมีระบบการปกครองทีท่ ำ� ให้รฐั บาลมีความเข้มแข็ง
สามารถสร้างความมั่นคงและเป็นหนึ่งเดียวให้กับ
ประเทศ รัฐบาลอินโดนีเซียก็ได้หยิบยกประเด็น
การกระจายอ� ำ นาจขึ้ น มาทบทวนอี ก ครั้ ง หนึ่ ง
รัฐบาลของซูการ์โนได้ออกกฎหมายฉบับที่ 1/1957
ซึ่ ง เป็ น กฎหมายเกี่ ย วกั บ การปกครองท้ อ งถิ่ น
(Pemerintahan Daerah) ว่าด้วยการกระจาย
อ�ำนาจของรัฐบาลในระดับมณฑลและระดับจังหวัด
กฎหมายฉบับนีไ้ ด้ให้อำ� นาจการปกครองแก่ทอ้ งถิน่
ต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้นในหลายด้าน โดยที่ส�ำคัญคือ
การอนุญาตให้ทอ้ งถิน่ สามารถเลือกผูน้ ำ� ของตนเอง
ผ่ า นสภามณฑลและสภาจั ง หวั ด ในการแต่ ง ตั้ ง
ผู้ว่าการมณฑล (Gubernur) และผู้ว่าการจังหวัด
(Bupati) ของตนเองได้ และยังให้อำ� นาจแก่ทอ้ งถิน่

ที่มา : https://www.gotoknow.org/posts/561689

ในการบริหารการคลังของตนเองได้อย่างมีอิสระ
ในระดับหนึง่ การเปลีย่ นแปลงครัง้ นีน้ บั เป็นครัง้ แรก
ที่ ผู ้ มี อ� ำ นาจบริ ห ารในระดั บ ท้ อ งถิ่ น เปลี่ ย นจาก
เจ้าหน้าทีส่ ว่ นกลางแต่งตัง้ มาเป็นนักการเมืองทีม่ า
จากการเลือกตั้ง (ภาณุวัฒน์ พันธุ์ประเสริฐ, 2557)
ในยุคด�ำรงต�ำแหน่งของประธานาธิบดีซฮู าร์โต
ใน ค.ศ. 1967-1998 หรือที่เรียกกันว่า “ยุคระเบียบ
ใหม่” (New Order) นัน้ จุดมุง่ หมายประการส�ำคัญ
ที่ สุ ด ของรั ฐ บาลไม่ ใ ช่ ก ารพั ฒ นาการเมื อ งการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตย แต่คอื การสร้าง
เสถียรภาพทางการเมือง ซูฮาร์โตมีความเชือ่ ว่าหาก
การเมืองมีความสงบนิ่ง รัฐบาลอยู่ในอ�ำนาจได้
อย่างมั่นคงแล้วจะท�ำให้รัฐบาลสามารถมุ่งด�ำเนิน
นโยบายพัฒนาเศรษฐกิจเพือ่ ประโยชน์แก่คณ
ุ ภาพ
ชีวิตของประชาชนได้โดยไม่ต้องพะวงกับความ
วุน่ วายทางการเมืองทีเ่ คยเป็นปัญหารุมเร้าอินโดนีเซีย
ในยุคของซูการ์โน กล่าวได้ว่าฐานความชอบธรรม
ของรัฐบาลซูฮาร์โตนั้นมาจากเสถียรภาพทางการ
เมืองและการเติบโตทางเศรษฐกิจ การปกครองของ
อินโดนีเซียในยุคระเบียบใหม่ด�ำเนินไปตามหลัก
การรวมอ�ำนาจเข้าสูศ่ นู ย์กลาง ซูฮาร์โตเองมีอำ� นาจ
เบ็ดเสร็จเหนือสถาบันหลักสามสถาบันของประเทศ
อันได้แก่ กองทัพ ระบบราชการ (โดยเฉพาะอย่างยิง่
กระทรวงมหาดไทย) (ภาณุวฒ
ั น์ พันธุป์ ระเสริฐ, 2557)
ภายในการน�ำของประธานาธิบดีบี. เจ. ฮาบีบี
ใน ค.ศ. 1998 - 1999 เป็นยุคระเบียบปฏิรปู (Reform
Order) การปกครองของเขามีความโดดเด่นในเรือ่ ง
ของการร่วมมือกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
(International Monetary Fund-IMF) เพือ่ ช่วยเหลือ
ฟืน้ ฟูเศรษฐกิจ นอกจากนีฮ้ าบีบยี งั ผ่อนปรนในเรือ่ ง
ของการควบคุมสื่อและเสรีภาพในการแสดงออก
อีกด้ว ย การเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นจาก
การบริหารของเขา คือการปล่อยเสรีภาพให้แก่
ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2562
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พรรคการเมืองต่าง ๆ การมอบเสรีภาพให้แก่สื่อ
เสรีภาพในการพูด และยกเลิกกฎหมายการบ่อน
ท�ำลาย (Subversion Law) ประธานาธิบดีฮาบีบไี ด้
ใช้วฒ
ั นธรรมการเมืองอิสลามในการน�ำการปกครอง
ส่วนในยุคประธานาธิบดีอบั ดุรเราะห์มาน วาฮิด
เข้ารับต�ำแหน่งประธานาธิบดีใน ค.ศ. 1999 - 2001
ด้วยการสนับสนุนจากพรรคโกลคาร์ และพรรคการเมือง
มุสลิมอีกหลายพรรค และถือเป็นช่วงเวลาของ
ความไม่ลงรอยกันภายในกลุ่มอิสลามการเมือง ที่
เห็นได้ชดั คือความสัมพันธ์ของกลุม่ มุสลิมสายจารีต
ประเพณีและกลุม่ มุสลิมสมัยใหม่ทมี่ คี วามซ้อนทับ
ในฐานะทีอ่ งค์กรเหล่านีม้ บี ทบาททางการเมืองแบบ
ทางการ ความแตกแยกทางการเมืองระดับผูน้ ำ� เป็น
ผลมาสู ่ ค วามขั ด แย้ ง ในหมู ่ ป ระชาชนรากหญ้ า
อีกทั้งยังเป็นอุปสรรคส�ำคัญต่อการปฏิรูปกิจการ
ต่าง ๆ ของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิรูป
กองทัพซึ่งเป็นช่องว่างที่อาจท�ำให้มรดกเผด็จการ
สามารถมาแทรกแซงในการเมื อ งภาคพลเรื อ น
อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางความไม่ลงรอยกันระหว่าง
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กลุ ่ ม อิ ส ลามการเมื อ งก็ ส อดรั บ กระแสวิ จ ารณ์
ทิศทางของอิสลามการเมืองในประเทศทีเ่ กิดขึน้ มา
ก่อนหน้านีโ้ ดยกลุม่ ปัญญาชนมุสลิมทีเ่ ป็นนักวิชาการ
และนักเคลือ่ นไหว น�ำมาสูก่ ารเปลีย่ นแปลงทิศทาง
ของวัฒนธรรมการเมืองในเวลาต่อมา (ฟารีดา
ขจัดมาร, 2556)
ภายใต้การน�ำของยุคประธานาธิบดีเมการ์วาตี
ซูการ์โนบุตรี ใน ค.ศ. 2001 - 2004 การเข้ามารับ
ต�ำแหน่งประธานาธิบดีของนางเมกาวาตีเป็นความ
ท้าทายอย่างมาก เนื่องจากเป็นช่วงที่อินโดนีเซียมี
ปัญหารุมเร้า ทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคม เช่น ปัญหาการปฏิรูประบบราชการและ
รั ฐ วิ ส าหกิ จ ให้ ทั น สมั ย เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
กระบวนการประชาธิปไตย เนื่องจากยังมีปัญหา
เรื่องวัฒ นธรรมที่ฝังลึกอยู่ในระบบราชการและ
รัฐวิสาหกิจ ปัญหากองทัพ ปัญหาการแบ่งแยก
ดินแดน และการเกิดโรคระบาดโรคซาร์ส (SARS)
ขึ้น (ศิริราวดี บุณยเกียรติ และจิรวัฒน์ แสงทอง,
2556, 29) ในช่วงสมัยของประธานาธิบดีเมกาวาตี
การปฏิรปู ประชาธิปไตยในอินโดนีเซียไม่ได้สะดุดลง
เนื่องจากมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยสภาที่ปรึกษา
ประชาชนใน ค.ศ. 2002 ให้ตำ� แหน่งประธานาธิบดี
และรองประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งโดยตรง
จากประชาชน ขณะทีก่ อ่ นหน้านีท้ งั้ สองต�ำแหน่งมา
จากการเลื อ กสรรกั น เฉพาะในสภาที่ ป รึ ก ษา
ประชาชน (ศิ ริ ร าวดี บุ ณ ยเกี ย รติ และจิ ร วั ฒ น์
แสงทอง, 2556) ซึง่ นับเป็นจุดเริม่ ต้นส�ำคัญจุดหนึง่
ของพัฒนาการทางการเมืองของอินโดนีเซีย ต่อการ
สร้างประชาธิปไตยที่ก้าวหน้ายิ่งขึ้นนอกเหนือจาก
การมีมติรับรองการเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยตรง
แล้ว ก้าวส�ำคัญในการปฏิรูปการเมืองอินโดนีเซียสู่
ความเป็นประชาธิปไตย
ต่อมาอินโดนีเซียอยู่ในภายใต้การน�ำของยุค

วัฒนธรรมการเมืองหมายถึง
ทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยมของสมาชิกในสังคม
ที่มีต่อการเมือง ซึ่งเป็นผลมาจากการกล่อมเกลาทางการเมือง
ทั้งในระดับครอบครัว โรงเรียน สถาบันการศึกษา
และสถานที่ท�ำงาน
ประธานาธิบดีซูซิโล บัมบัง ยูโดโยโน ค.ศ. 20032013 มี ก ลุ ่ ม พรรคการเมื อ งมุ ส ลิ ม สมั ย ใหม่ มี
แนวโน้ ม สนั บ สนุ น ซู ซิ โ ล บั ง บั ง ยู โ ดโยโน เป็ น
ประธานาธิบดี เนื่องจากพรรคต่าง ๆ เหล่านี้ไม่
สนับสนุนพรรคของเมกาวาตีที่มีแนวคิดแบบโลก
วิสยั ในช่วงเวลานัน้ กลุม่ การเมืองอิสลามสมัยใหม่
มั ก วิ จ ารณ์ ก ารท� ำ งานการบริ ห ารประเทศของ
เมกาวาตี แต่พวกเขาก็มคี วามกังวลทีใ่ ห้กลุม่ ทหาร
เข้ามามีสว่ นร่วมทางการเมือง ในขณะที่กลุ่มมุสลิม
สายจารีตพยายามที่จะสร้างสมานฉันท์ระหว่าง
อับดุรเราะห์มาน วาฮิด และฮาสซิม มูซาดิ หัวหน้า
องค์กรคนใหม่ขององค์กรนะห์ฎอตุล อูลามา เพื่อ
สร้ า งพั น ธมิ ต รและกี ด กั น ไม่ ใ ห้ ซู ซิ โ ลขึ้ น เป็ น
ประธานาธิบดี อย่างไรก็ตามการด�ำเนินการดังกล่าว
ไม่ประสบผลส�ำเร็จ เนื่องจากอับดุรเราะห์มาน
มีความสนิทสนมกับซูซิโล และเคยสนับสนุนเขาใน
การรณรงค์หาเสียงเลือกตัง้ อีกด้วย ส่วนฮาสซิมต้อง
สนับสนุนซูซิโลในฐานะไพ่ใบส�ำคัญขององค์กร
นะห์ฎอตุล อูลามา ชัยชนะของซูซิโลเป็นความ
ส�ำเร็จของอดีตนายทหารที่ก้าวเข้ามาครองที่นั่ง
ส่ ว นใหญ่ ใ นสภาและเป็ น ยุ ท ธศาสตร์ ข องกลุ ่ ม
อิ ส ลามการเมื อ งในการเลื อ กผู ้ น� ำ ที่ ไ ม่ ไ ด้ สั ง กั ด

พรรคการเมื อ งเข้ า มาชิ ง ต� ำ แหน่ ง ผู ้ น� ำ ในครั้ ง นี้
จุดประสงค์ของพวกเขาเพือ่ สร้างพลังทางการเมือง
ให้กบั นักการเมืองฝ่ายพลเรือนและเป็นวิกฤติการณ์
ภายในประเทศที่เกิดตั้งแต่ ค.ศ. 2001 (Marcus
Mietzner, 2009)
ภายใต้การน�ำของยุคประธานาธิบดีโจโก วิโดโด
เริม่ ด�ำรงต�ำแหน่งใน ค.ศ. 2014 จนกระทัง่ ปัจจุบนั
อิ น โดนี เ ซี ย ได้ พิ สู จ น์ ใ ห้ เ ห็ น แล้ ว ว่ า ประเทศ
ประชาธิปไตยใหม่ประเทศนี้ พัฒนาได้อย่างรวดเร็ว
และมัน่ คงขึน้ เรือ่ ย ๆ ทัง้ ทางการเมืองและเศรษฐกิจ
รัฐบาลภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย
สามารถปกครองประเทศทีม่ คี วามหลากหลายทาง
เชื้ อ ชาติ ภาษา และวั ฒ นธรรมให้ เ ป็ น อั น หนึ่ ง
อั น เดี ย วกั น หรื อ ในภาษาอิ น โดนี เ ซี ย เรี ย กว่ า
Bhinneka Tunggal Ika (Unity in Diversity)
นอกจากนี้ ก ารพั ฒ นาระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยทีม่ นั่ คงของอินโดนีเซียยังเป็นตัวอย่าง
ที่ดีให้กับประเทศที่มีศาสนาอิสลามเป็นศาสนา
ประจ�ำชาติประเทศอืน่ ๆ (เดลินวิ ส์ออนไลน์, 2018)
ผลจากการวิจัยจะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมทาง
การเมื อ งนี้ มี ส ่ ว นส� ำ คั ญ ในการก� ำ หนดรู ป แบบ
พฤติกรรมการเมืองของบุคคลแต่ละเชือ้ ชาติ แต่ละ
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ชนชัน้ ให้ตา่ งกันออกไป วัฒนธรรมการเมืองหมายถึง
ทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยมของสมาชิกในสังคม
ที่มีต่อการเมือง ซึ่งเป็นผลมาจากการกล่อมเกลา
ทางการเมื อ ง ทั้ ง ในระดั บ ครอบครั ว โรงเรี ย น
สถาบันการศึกษา และสถานที่ท�ำงาน นอกจากนี้
วัฒนธรรมการเมืองเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลส�ำคัญ
ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงทางการเมื อ ง พั ฒ นาการ
ทางการเมือง และรูปแบบของการเมืองการปกครอง
ทีเ่ ป็นอยูใ่ นแต่ละประเทศ จากผลการวิจยั จะเห็นได้
ว่า วัฒนธรรมการเมืองในประเทศมุสลิมในอาเซียน
จะมี อั ต ลั ก ษณ์ เ ฉพาะของแต่ ล ะประเทศอย่ า ง
ชั ด เจนแตกต่ า งไป ซึ่ ง ประเทศอิ น โดนี เ ซี ย เป็ น
ประเทศหมู ่ เ กาะที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ในโลก ในบรรดา
ประชากรทั้งหมดของประเทศอินโดนีเซียทางด้าน
รากเหง้า เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม รวมถึงภาษา
และส�ำเนียงการพูดต่าง ๆ ในจ�ำนวนมีประชากรที่
นับถือศาสนาอิสลามมากทีส่ ดุ รองลงมาคือศาสนา
พุทธและศาสนาคริสต์ ด้วยเหตุนี้ประชากรของ
อินโดนีเซียจึงเข้าใจและยอมรับตรงกันถึงความ
จ�ำเป็นในการเน้นความเป็น ‘เอกภาพท่ามกลาง
ความหลากหลาย - Unity in diversity’ ซึ่งเป็น
ค�ำขวัญส�ำคัญประจ�ำชาติ อีกทั้งยังปรากฏอยู่ใน
ตราแผ่นดินที่ได้จรรโลงและสร้างสรรค์ความมั่นคง
ของอินโดนีเซียที่เรียกว่า “ภินเนกา ตุงกัล อีกา”
(Bhinneka Tunggal Ika - Out of many, One)
อย่างต่อเนือ่ งตลอดมา ตัง้ แต่สมัยหลังสงครามโลก
ครั้ ง ที่ ส องจนถึ ง ปั จ จุ บั น (ภู ว ดล ทรงประเสริ ฐ ,
2547, น. 1-2)
บทสรุปปิดท้าย
จากการศึกษาในครัง้ นีส้ ามารถกล่าวได้วา่ เรา
ควรตระหนักรู้ถึงความส�ำคัญและท�ำความเข้าใจ
บริบทในทางวัฒนธรรมการเมืองของประเทศมุสลิม
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ในอาเซียน: กรณีศกึ ษาอินโดนีเซีย (Political Culture
of Muslim countries in ASEAN: Case study
Indonesia) ซึง่ นับได้วา่ มีความส�ำคัญต่อประเทศไทย
เนื่องจากประเทศอินโดนีเซียถือเป็นประเทศเพื่อน
บ้านที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศไทยมาเป็น
เวลาเนิน่ นานและประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม
เราสามารถแสวงหาจุดร่วมและสงวนจุดต่างในการ
คบหาสมาคมกับผู้คนของประเทศอินโดนีเซียนี้ได้
หากเราเรียนรู้และเข้าใจซึ่งกันและกัน นอกจากนี้
แล้ ว ทางการไทยหรื อ หน่ ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ และ
เอกชนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในด้านการสร้างความ
สัมพันธ์ระหว่างประเทศอินโดนีเซียนี้ควรพิจารณา
แนวทางในการก�ำหนดกรอบแนวนโยบาย วางแผน
งานของการด�ำเนินนโยบายต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็นทางด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา สังคมและวัฒนธรรม
หรือแม้กระทัง่ สามารถน�ำบทเรียนทีไ่ ด้รบั จากการเรียน
รู้ในประเด็นดังกล่าวในประเทศอินโดนีเซียน�ำมา
ประยุกต์ใช้ในประเทศไทยอีกด้วย นอกจากนีแ้ ล้วเรา
ควรทีจ่ ะมีการศึกษาวิจยั ประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับการน�ำ
หลักการอิสลามมาใช้ในทางการเมืองการปกครองและ
การบริหารภายในประเทศอื่น ๆ ที่เป็นเพื่อนบ้าน
อาเซียนของไทยเพือ่ ทีจ่ ะสามารถท�ำความเข้าใจบริบท
ของประเทศนัน้ ๆ เพิม่ ขึน้
จนกระทั่งการบูรณาการศาสนาอิสลามให้มี
ความสอดคล้องกับการขับเคลือ่ นทางการเมือง ตลอด
จนการจัดแบ่งการปกครองประเทศว่ามีความเป็นไป
ในรูปแบบทีแ่ ตกต่างกันไปตามความเหมาะสมของ
ประเทศนั้น ๆ ไป แต่หลักพื้นฐานในการปกครอง
ประเทศของประเทศอินโดนีเซีย คือการน�ำศาสนา
อิสลามมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ และยังให้
ทราบถึงการบูรณาการวัฒนธรรมทางการเมืองมา
ใช้กับแนวทางอิสลามได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดย
ศาสนาอิสลามถูกน�ำมาใช้เป็นเครือ่ งมือหนึง่ ในการ

สร้างอัตลักษณ์ของชาติ (National Identity) ซึ่งมี
ความกลมกลืนในทุกๆ ส่วน ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน
สังคม การศึกษา และเศรษฐกิจ สิ่งส�าคัญที่สุดคือ
การก่อให้เกิดวัฒนธรรมการเมืองแบบอิสลามขึ้น
ดังนัน้ จึงสรุปตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี้
1. ปัจจัยทีท่ า� ให้เกิดการขับเคลือ่ นเป็นวัฒนธรรม
การเมืองของกรณีประเทศอินโดนีเซียนัน้ จากการวิจยั
นีค้ น้ พบว่าอิทธิพลของศาสนาอิสลามมีบทบาทส�าคัญ
เป็นอย่างมากต่อการด�าเนินงานในทางการเมืองในทุก
ยุคทุกสมัยหลังจากอินโดนีเซียได้รบั เอกราชเป็นต้นมา
2. การพัฒนาการของวัฒนธรรมการเมืองใน
อินโดนีเซีย จะเห็นได้วา่ อินโดนีเซียนัน้ เป็นประเทศที่
ค่อยๆ สร้างเสถียรภาพให้กบั ตัวเองทีละก้าว ซึง่ มา
จากท�างานของรัฐบาลแต่ละสมัยที่เข้ามาด�ารง
ต�าแหน่ง ทีม่ คี วามโดดเด่นต่างๆ กัน ในช่วงแรกของ
ยุคระเบียบใหม่ของซูฮาร์โต เป็นช่วงทีเ่ ศรษฐกิจของ
อินโดนีเซียมีความเจริญเติบโตเป็นอย่างมาก แต่ใน
ทางตรงข้ามประชาชนก็ไม่มีสิทธิเสรีภาพในการ
กระท�าการสิง่ ใดทีน่ อกเหนือจากค�าสัง่ รัฐ หลังจากที่
ประชาชนต้องตกอยูส่ ภาวะทีไ่ ร้ซงึ่ สิทธิมาเป็นเวลา
นาน สิทธิและเสรีภาพครัง้ ใหม่กเ็ ริม่ เกิดขึน้ อีกครัง้

3. ผลกระทบจากการใช้วัฒนธรรมการเมือง
แบบอิ ส ลามในแง่ มุ ม ต่ า งๆภายในประเทศ
อินโดนีเซีย คือกลุ่มคลั่งศาสนาที่มีบทบาทอย่าง
มากในการเลือกตั้งผู้ว่าฯ ครั้งนั้น คือ กลุ่ม Islamic
Defenders Front (FPI) โดยการน�าของ นายริซิก ชิ
ฮาบ (Rizieq Shihab) กลุ่ม FPI มีแนวคิดแบบ
มุ ส ลิ ม หั ว รุ น แรง โดยนิ ย มความรุ น แรง และยั ง
ต้องการให้ประเทศอินโดนีเซียบังคับใช้กฎหมาย
อิสลามทั่วทั้งประเทศ นอกจากนี้ยังมีแนวคิดต่อ
ต้านตะวันตก และระบบทุนนิยม ทีก่ ลุม่ นีม้ องว่าจะ
เข้ า มาท� า ลายวั ฒ นธรรมและวิ ถี ชี วิ ต ของชาว
อินโดนีเซียที่นับถือศาสนาอิสลาม ด้วยเหตุนี้ท�าให้
ประเทศประอินโดนีเซียสามารถเป็นประเทศที่มี
ความพร้อมทัง้ ในด้านการพัฒนาสังคมและด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจที่มีความเจริญก้าวหน้าอยู่ตลอด
เวลาทั้งในปัจจุบันและอนาคตต่อไป
เหตุนที้ า� ให้ประเทศประอินโดนีเซียสามารถเป็น
ประเทศทีม่ คี วามพร้อมทัง้ ในด้านการพัฒนาสังคม
และด้านการพัฒนาเศรษฐกิจทีม่ คี วามเจริญก้าวหน้า
อยูต่ ลอดเวลาทัง้ ในปัจจุบนั และอนาคตต่อไป
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