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บทคัดย่อ
บทความวิจยันีม้วีตัถุประสงค์เพ่ือมุง่ศกึษาปัจจยัทีก่่อให้เกิดและขบัเคลือ่นวัฒนธรรมทางการเมอืงประเทศมสุลมิ

ในอาเซียน ศึกษากรณีเฉพาะอินโดนีเซีย ศึกษาพัฒนาการของวัฒนธรรมการเมืองรวมถึงผลกระทบจากการใช้
วัฒนธรรมการเมอืงแบบอสิลามในแง่มมุต่าง ๆ  ภายในประเทศอนิโดนีเซยี โดยวางอยู่บนสมมตฐิานทีว่่าศาสนาอสิลาม
และแนวคิดอิสลามนั้นมีอิทธิพลต่อพัฒนาการด้านวัฒนธรรมการเมืองอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอินโดนีเซียหลัง
ได้รับเอกราช กระแสการเรียกร้องอิสลามและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการเมืองน้ันส่งผลต่อการเป็นวัฒนธรรม
การเมืองแบบอิสลามในอินโดนีเซียตลอดจนมีการน�าอิสลามมาบูรณาการและปรับใช้อย่างไรในบริบททางการเมือง
และเหตุการณ์ในแต่ละยุคสมัยต่าง ๆ จากการศึกษาในครั้งน้ีสามารถท่ีจะกล่าวได้ว่าเราในฐานะประชาชนชาวไทย
ควรตระหนกัรูถ้งึความส�าคญัและท�าความเข้าใจบรบิทในทางวฒันธรรมการเมอืงอสิลามของอนิโดนเีซยี ซึง่นบัได้ว่า
มีความส�าคัญต่อเราเน่ืองจากประเทศนี้ถือเป็นประเทศเพ่ือนบ้านท่ีมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับประเทศไทยมาเป็นเวลา 
เนิ่นนานและประชากรส่วนใหญ่ของประเทศเป็นชาวมุสลิม  เราสามารถที่จะแสวงหาจุดร่วมและสงวนจุดต่างในการ
คบหาสมาคมกับผู้คนของประเทศน้ีได้หากเราเรียนรู้และเข้าใจซึ่งกันและกัน นอกจากนี้แล้วทางการไทยหรือ 
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในด้านการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับสองประเทศน้ี
ควรพิจารณาแนวทางในการก�าหนดกรอบแนวนโยบาย วางแผนงานของการด�าเนินนโยบายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น 
ทางด้านการเมอืง เศรษฐกิจ การศกึษา สงัคมและวฒันธรรม หรอืแม้กระทัง่สามารถน�าบทเรยีนท่ีได้รบัจากการเรยีนรูใ้น
ประเดน็ดงักล่าวของทัง้สองประเทศนีน้�ามาประยุกต์ใช้ในประเทศไทยอกีด้วย นอกจากน้ีแล้วเราควรท่ีจะมกีารศึกษา
วิจยัประเดน็ท่ีเก่ียวข้องกับการน�าอสิลามมาใช้ในทางการเมอืงการปกครองและการบรหิารภายในประเทศอืน่ ๆ  ทีเ่ป็น
เพื่อนบ้านอาเซียนของไทยเพื่อที่จะสามารถท�าความเข้าใจบริบทของประเทศนั้น 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

พฤตกิรรมการเมอืงของระบบการเมอืงเกิดขึน้

เน่ืองจากวัฒนธรรมท่ีเก่ียวกับการเมืองอันเป็น

รากฐานของสังคมหน่ึง ๆ และวัฒนธรรมทาง 

การเมือง (Political Culture) เป็นส่วนหน่ึงของ

วัฒนธรรมทางสังคม (Social Culture) หรือ

วัฒนธรรมของชาติ (National Culture) ค�าว่า 

“วัฒนธรรม” หมายถึง “วิถีชีวิต” (Way of Life) ของ

กลุ่มคน ซึ่งแบบแผนรวมทั้งหมด (Configuration) 

ของชีวิตนี้มักจะเป็นแบบแผนคล้าย ๆ กัน และ

แบบแผนชีวิตเหล่าน้ี เป็นแบบแผนที่มีการเรียนรู้

และมีการถ่ายทอดจากคนรุ ่นหนึ่งสู ่อีกรุ ่นหน่ึง  

โดยอาศัยภาษาหรือการเลียนแบบ การศึกษา

วัฒนธรรมการเมืองเป็นสิ่งจ�าเป็นในการชี้ วัด

พัฒนาการของระบอบการปกครองในแต่ละสงัคม 

ส�าหรับความหมายของวัฒนธรรมการเมืองนั้น 

นักรัฐศาสตร์ให้ความหมายที่หลากหลาย Almond 

ให้ความหมายว่าวัฒนธรรมการเมืองเป็นลักษณะ

เฉพาะท่ีเป็นตัวก�าหนดและก�ากับระบบการเมือง 

(พัชรมน โตสุรัตน์, 2558, น.1) สามประเทศใน

อาเซียนที่ตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียว ได้แก่ประเทศ

บรูไน มาเลเซียและอินโดนีเซีย เป็นกลุ่มประเทศที่

ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามแต่ก็มี

ประชาชนส่วนหนึ่งนับถือศาสนาพุทธ คริสต์ และ

ฮินดูด้วยสัดส่วนที่แตกต่างกันไป ซึง่ใช้ภาษามลายู

และภาษาอนิโดนเีซยีท่ีสามารถสื่อสารเข้าใจกันได้ 

มาตรฐานอย่างเป็นทางการของภาษามลายูนั้นมี

การตกลงร่วมกันระหว่างอินโดนีเซีย มาเลเซียและ

บรูไนว่าใช้บาฮาซารีเยา (Bahasa Riau) เป็น

มาตรฐาน อันเป็นภาษาของหมู่เกาะรีเยาซึ่งถือว่า

เป็นต้นก�าเนดิของภาษามลายูมาช้านาน อกีทัง้ยังมี

วัฒนธรรมประเพณี ศิลปะ การแสดงท่ีคล้ายคลงึกนั 

ถึงแม้ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ พัฒนาการทาง 

การเมอืง สภาพสงัคมและเศรษฐกิจจะแตกต่างกัน 

แต่กระนั้นปัจจัยหนึ่งท่ีส�าคัญต่อพัฒนาการของ

ระบอบการเมืองการปกครองของท้ังสามประเทศ

คอืศาสนาอสิลาม ดงันัน้ การศกึษาเร่ืองวัฒนธรรม

การเมอืงอนัมศีาสนาอสิลามเป็นตวัชโูรงทีส่�าคญัจงึ

เป็นเรื่องท่ีน ่าสนใจอย่างย่ิง ส�าหรับประเทศ

อินโดนีเซียซ่ึงประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนา

อิสลาม ธรรมเนียมปฏิบัติและการด�ารงชีวิตของ

ประชาชนจึงมีความผูกพันกับศาสนาอิสลามเป็น

อย่างยิ่ง 

ประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศหมู่เกาะท่ีมี

ขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก และเป ็นประเทศท่ีมี

ประชากรมุสลิมมากท่ีสุดในบรรดาประเทศมุสลิม

ท่ัวโลก กระน้ันก็ตามอินโดนีเซียมีรัฐธรรมนูญท่ีมี

ลักษณะโลกนิยม (Secular) กล่าวคือ ประเทศ

อินโดนีเซียเป็นประเทศมุสลิมท่ีมีการปกครอง 

เป็นระบอบประชาธิปไตย แม้อินโดนีเซียไม่ใช่

ประเทศที่ เป ็นรัฐอิสลามโดยการใช ้กฎหมาย 

ชารีอะห์ (Shariah) แต่บทบาทของอิสลามม ี

ความส�าคัญอย่างย่ิงต่อชีวิตส่วนตัวและชีวิต

สาธารณะ (Public Life) ของผูค้น หมูเ่กาะอนิโดนีเซยี

เคยปกครองโดยระบบสุลต่าน (Sultanate) อันมี

อิสลามเป็นรากฐานส�าคัญ ก่อนที่อินโดนีเซียจะได้
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รบัเอกราชจากฮอลนัดาหรอืเนเธอแลนด์ มกีารถกเถียง

ถึงบทบาทของอิสลามในรัฐชาติสมัยใหม่ที่ก�าลังจะ

เกิดขึ้น ฝ่ายที่ต้องการให้อินโดนีเซียเป็นรัฐอิสลาม

พ่ายแพ้แก่พลงัของขบวนการชาตนิยิม (Nationalism) 

ที่ต้องการแยกการเมืองออกจากศาสนา (มูฮัมหมัด

อิลยาส หญ้าปรัง, 2553) กลุ่ม Masyumi ได้เตรียม

จดัตัง้รฐัอสิลามหากได้รบัเอกราช จะใช้หลกัชารอีะห์ 

ขณะทีก่ลุม่ของซกูาร์โนซึง่เป็นประธานาธิบดีคนแรก

ของอินโดนีเซีย และฝ่ายชาตินิยมกลับต้องการใช้

หลกั “ปัญจศลี” (Pancasila) ท�าให้เกิดความไม่ลงรอย

กันจนเป็นทีม่าของการประนีประนอมตาม “กฎบัตร

แห่งจาการ์ตา” (Jakarta Charter) ภายหลังจาก

ซูการ์โนประกาศเอกราชได้ประกาศยกเลิกกฎบัตร

ดงักล่าว และปฏิเสธการใช้อิสลามน�าการเมอืงอย่าง

สิ้นเชิง (ทวีศักด์ิ เผือกสม, 2547) แนวคิดการน�า

อิสลามสู่การเมืองเห็นได้ชัดเจนอีกครั้งในเวลาที่

เรียกกันว่ายุคระเบียบใหม่ (Order Baru หรือ New 

Order) ของประธานาธิบดซีฮูาร์โตช่วงปลายทศวรรษ

ท่ี 1980 ซูฮาร์โตได้หนุนหลังกลุ่มมุสลิม ด�าเนิน

นโยบายเปิดทางให้แก่กลุ่มมุสลิม และการศึกษา

อิสลามน�ามาสู่นโยบายและการน�ามาปฏิบัติหลาย

อย่าง (มฮูมัหมดัอิลยาส หญ้าปรงั, 2553) การสิน้สดุ

ยุคซูฮาร์โตท�าให้การเมืองของอินโดนีเซียมีการเปิด

กว ้างมากข้ึนและเป ็นจุดเ ร่ิมต ้นของประเทศ

อินโดนีเซียต่อการเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยอย่าง

เตม็รปูแบบ การเลอืกตัง้ใน ค.ศ. 1999 พรรคการเมอืง

ของมุสลิมยุคนี้แยกเป็นสองส่วน กล่าวคือ พรรค

การเมอืงทีเ่น้นสมาชกิมสุลมิและผสมผสานกัน หรือ

ที่เรียกว่า Exclusive Party และ Inclusive Party 

ตามล�าดบั (Horald Crouch, 2002) นายโจโก วิโดโด

หรือโจโกวีเป็นผู้สมัครคนแรกนับแต่ที่อินโดนีเซีย

เปล่ียนมาใช้วิธีให้ประชาชนเลือกต้ังประธานาธิบดี

โดยตรง นายโจโกวีได้เสนอให้อินโดนีเซียต้อง 

“ปฏิวัติวิธีคิด” ของคนในชาติเพื่ออนาคตอันรุ่งเรือง

ของประเทศ โดยแนวทางของประธานาธิบดโีจโก วิโดโด 

คือการสร้างระบบการเมืองที่โปร่งใสมากขึ้น พึ่งพา

ตวัเองได้ในเชงิเศรษฐกิจ มคีวามมัน่คงทัง้ด้านอาหาร

และพลงังาน ปรบัปรงุระบบการศึกษาและสาธารณสขุ 

เน้นการจ้างงานในประเทศ ลดการเผชญิหน้ากันของ

กลุม่ศาสนาต่าง ๆ (Siam Intelligence, 2559) และ

ส่ิงที่ผู้น�าคนใหม่ของอินโดนีเซียจะต้องเผชิญหน้า

รับมือคือปัญหาการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัว 

มีการคอร์รัปชั่น ความยากจน และความกังวลว่า

ชาวมุสลิมหัวรุนแรงท่ีไปร่วมรบในตะวันออกกลาง

อาจกลับมาฟื้นเครือข่ายก่อการร้ายในอินโดนีเซีย 

(ASTV ผู้จัดการออนไลน์, 2559)
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ดงัน้ันจะเหน็ได้ว่าวัฒนธรรมการเมอืงจงึมปีระวัตศิาสตร์และความสมัพันธ์อนัยาวนานและมอีทิธิพลต่อ

วิถีชีวิตของคนในพ้ืนท่ีประเทศอาเซียน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในประเทศอินโดนีเซีย กล่าวได้ว่ากระแสอิสลาม 

ยงัคงถกูซึมซับในทุกมิติและกลายเป็นอัตลักษณ์ทางวฒันธรรมที่หยั่งรากลึกมานาน ทั้งในด้านการด�ารงชีวติ 

เศรษฐกิจ สงัคม ซึง่เป็นตัวชโูรงอนัส�าคญัของพัฒนาการด้านวฒันธรรมการเมอืงในแบบอสิลามในอนิโดนเีซยี

อีกด้วย

กรอบแนวคิดในกำรวิเครำะห์ (Analytical Framework)  

 

 

วตัถปุระสงค์

1. เพ่ือศึกษาปัจจยัทีก่่อให้เกิดและขับเคลือ่นเป็นวัฒนธรรมการเมอืงในอนิโดนเีซีย

2. เพ่ือศึกษาถึงพัฒนาการของวัฒนธรรมการเมอืงในอนิโดนีเซยี

3. เพ่ือศึกษาถึงผลกระทบจากการใช้วัฒนธรรมการเมืองแบบอิสลามในแง่มุมต่าง ๆ ภายในประเทศ

อนิโดนีเซยี เช่น ด้านสงัคม การศึกษา และเศรษฐกิจ

วิธีกำรด�ำเนินกำรวิจัย

การวิจัยเรื่อง “วัฒนธรรมการเมืองของประเทศมุสลิมในอาเซียน: กรณีศึกษาอินโดนีเซีย” เป็นการวิจัย

เชิงส�ารวจและเน้นการศึกษาเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ก�าหนดแนวทางการวิจัยที่เริ่มจากการเก็บข้อมูลเอกสาร 

และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก งานวิจัยนี้ได้ก�าหนดแนวทางการวิจัยโดยยึดตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

โดยได้มกีารออกแบบสาระส�าคัญทีจ่ะน�ามาเป็นหัวข้อหลักของการวิจยั แยกเป็นหัวข้อใหญ่และย่อย ท้ังน้ีก่อน

จะได้มาซ่ึงหัวข้อดังกล่าวจ�าเป็นต้องทบทวนวรรณกรรมเป็นเบือ้งต้นก่อนว่าจะล�าดบัความส�าคญัเรือ่งใดก่อน

และหลัง และหัวข้อใดควรเป็นหัวข้อใหญ่และหัวข้อย่อยตามล�าดับ เครื่องมือวิจัยส�าคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ 

การออกแบบสมัภาษณ์เชงิเจาะลกึ ท้ังน้ีผูว้จิยัจะด�าเนนิการออกแบบการสมัภาษณ์ภายหลงัจากการด�าเนินการวิจยั

 พัฒนาการทางการเมือง  

สังคม-เศรษฐกิจ วัฒนธรรม 

ของประเทศอินโดนีเซีย

วัฒนธรรมการเมืองและ 

กระแสการเรียกร้องอิสลาม

อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการเมือง 

ในอินโดนีเซีย

ผลที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรม
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จากเอกสาร การสัมภาษณ์เจาะลึกจะด�าเนินการ

เพ่ือเติมเต็มความสมบูรณ์ของสาระการวิจัย และ

บางทัศนะที่อาจแปลกแยกจากที่ได้จากเอกสาร 

การสัมภาษณ์จะด�าเ นินการตามกรอบของ

วัตถุประสงค์ ส่วนค�าถามเป็นการถามแบบไม่มี

โครงสร้างและข้อค�าถามอาจมีความแตกต่างของ

ข้อมูล และจะพยายามหลีกเลี่ยงค�าถามท่ีอาจมี

ผลกระทบต่อผูวิ้จยัและผูใ้ห้สมัภาษณ์ หลงัจากนัน้

ได ้มี วิ เคราะห์ข ้อมูลโดยวิธีการวิเคราะห์เชิง

พรรณนา ใช้ศาสตร์ทางประวัติศาสตร์ อิสลาม

ศึกษา และรัฐศาสตร์มาบูรณาการในการวิเคราะห์

เพ่ือให้การวิเคราะห์มีความครอบคลุมและตรง

ประเด็น  

ผลกำรวิจัยและอภิปรำยผล

จะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมทางการเมืองนี้มีส่วน

ส�าคัญในการก�าหนดรูปแบบพฤติกรรมการเมือง

ของบุคคลแต่ละเชื้อชาติ แต่ละชนชั้นให้ต่างกัน 

ออกไป วัฒนธรรมการเมืองหมายถึง ทัศนคติ  

ความเชื่อ ค่านิยมของสมาชิกในสังคมท่ีมีต่อ

การเมือง ซึ่งเป็นผลมาจากการกล่อมเกลาทาง 

การเมือง ท้ังในระดับครอบครัว โรงเรียน สถาบัน

การศกึษา และสถานทีท่�างาน นอกจากนีวั้ฒนธรรม

การเมืองเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลส�าคัญต่อการ

เปลีย่นแปลงทางการเมอืง พัฒนาการทางการเมอืง 

และรูปแบบของการเมืองการปกครองที่เป็นอยู่ใน

แต่ละประเทศ จะเห็นได้ว่าในกลุม่ประเทศอาเซยีน

นัน้นอกจากจะมวัีฒนธรรมทางสงัคมและเศรษฐกิจ

ที่หลากหลายแล้ว ส่ิงที่ถือว่าเป็นเร่ืองส�าคัญของ

ประเทศต่าง ๆ น่ันก็คือ “การเมืองการปกครอง” 

ความหลากหลายของวฒันธรรมการเมอืงจะน�าพา

มาซึ่งการก�าหนดนโยบายแนวทางการบริหาร

การเมืองการปกครองของแต ่ละประเทศให ้ 

เหมาะสมและสามารถใช้ได้ เป็นท่ียอมรับของ 

คนท้ังประเทศ ซึ่งถึงแม้ว่านโยบายทางการเมือง

บางนโยบาย หรือระบอบการปกครองบางระบบอาจ

จะไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการได้ทัง้หมดแต่

ก็ถือได้ว่าเป็นท่ียอมรบัและใช้ได้เหมาะสมทีส่ดุแล้ว

ส�าหรับวัฒนธรรมการเมืองของกลุ่มประเทศ

สมาชิกอาเซียนนั้นถูกแบ่งออกเป็นสองกลุ ่ม 

ใหญ่ ๆ คือ 

1.  กลุ ่มประเทศที่ปกครองด ้วยระบอบ

ประชาธิปไตย ประกอบไปด้วยประเทศราชอาณาจกัร 

ซึ่ งมีพระมหากษัตริย ์ทรงเป ็นประมุขอย ่าง 

ราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา 

ซูการ์โนเชื่อมั่นในการปกครองแบบศูนย์รวม 
เพราะเขาเห็นว่าอินโดนีเซียเป็นสังคมที่มีความหลากหลาย 

ในทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม  
รวมถึงสภาพภูมิประเทศเป็นหมู่เกาะ เสี่ยงต่อความแตกแยก  

ดังนั้นจึงจ�าเป็นต้องมีระบบการปกครอง 
ที่ท�าให้รัฐบาลมีความเข้มแข็ง  

สามารถสร้างความมั่นคงและเป็นหนึ่งเดียวให้กับประเทศ
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สาธารณรฐัสงิคโปร์ มาเลเซยี สาธารณรฐัอนิโดนเีซีย 

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และประเทศท่ีพ่ึงได้เข้ามา 

ลิ้มลองความหวานหอมของประชาธปิไตยหมาด ๆ  

อย่างสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 

2. กลุม่ประเทศทีป่กครองด้วยระบอบสงัคมนยิม 

(จากเผด็จการเปลี่ยนเป็นสังคมนิยม) อันได้แก่ 

สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรฐั

สังคมนิยมเวียดนาม และประเทศท่ีปกครองด้วย

ระบอบสมบรูณาญาสทิธิราชย์ มเีพียงประเทศเดียว

ในอาเซียนก็คือ เนการาบรูไนดารุสสาลาม ซึ่งยึด

กษัตริย์เป็นอัตตา

ในประเทศอนิโดนีเซยีเป็นประเทศหมูเ่กาะทีม่ี

ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีประชากรเป็นมุสลิมเป็น

ส่วนใหญ่ (ประมาณ 86% ของประชากรทั้งหมด) 

และเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากท่ีสุดใน

บรรดาประเทศมสุลมิทัว่โลก กระน้ันก็ตามอนิโดนเีซยี

มีรัฐธรรมนูญที่มีลักษณะโลกนิยม (Secular) แม้

อินโดนเีซยีไม่ใช่ประเทศท่ีเป็นรฐัอสิลามโดยการใช้

กฎหมายชารีอะห์ (Shariah) เป็นหลักก็ตามแต่

บทบาทของศาสนาอิสลามมีความส�าคัญอย่างยิ่ง

ต่อชีวิตส่วนตัวและชีวิตสาธารณะ (Public Life) 

ของผูค้น ประวัตศิาสตร์ทางการเมอืงของอินโดนเีซยี

ได้ผ่านการขับเคลือ่นของศาสนาอสิลามในประเทศ

อินโดนีเซีย ซึ่งอินโดนีเซียมีระบบการปกครองแบบ

สาธารณรัฐโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐ

และหวัหน้าฝ่ายบรหิารรฐัธรรมนญูแห่งปี 1945 เป็น

รฐัธรรมนญูทีใ่ชอ้ยูใ่นปจัจบุัน และได้มีการก�าหนด 

“หลักปัญจศลี” (Pancasila) ส�าหรบัหลักพ้ืนฐานของ

ปัญจศลีนัน้ หลกัๆ จะกล่าวถึงแนวคดิแบบชาตนิยิม

แห่งอินโดนีเซีย แนวความคิดลัทธิชาตินิยมแบบ

นานาชาตหิรอืหลักมนุษยธรรม และรวมไปถึงความ

เห็นพ้องต้องกันโดยการใช้หลักยุติธรรมในสังคม 

และสุดท้ายหลักการสร้างอินโดนีเซียเมอร์แดกา 

(Merdeka) คอืใช้หลกัการนบัถือต่อเอกองค์อลัลอฮฺ

เป็นเครื่องยึดเหน่ียวให้ประชาชนมีความเป็นหนึ่ง

เดยีว ต่อมาการใช้หลกัปัญจศลีน้ีก็ได้ถูกต่อต้านข้ึน

โดยมกีารอ้างว่า หลกัดังกล่าวได้ให้ผลประโยชน์แก่

ฝ่ายรัฐเพียงผู ้เดียว จึงท�าให้เกิดการเดินขบวน

ชุมนุมกันเป็นจ�านวนมาก เหตุการณ์ดังกล่าวนี้นับ

ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ทางเมืองของ

อินโดนีเซีย

 อินโดนีเซียนั้นเป ็นการปกครองแบบ

ประชาธิปไตยระบบประธานาธิบด ีแต่อย่างไรก็ตาม

โดยรวมแล้วน้ันก็นับว่าไม่แตกต่างกันมากนักกับ
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ประเทศอื่นๆ เพราะเป้าหมายของการปกครอง

ประเทศของแต่ละประเทศนั้นคือ การท่ีปกครอง

ประเทศให้มีความสงบสุข และตอบสนองต่อความ

เป็นสุขของประชาชนในประเทศให้ได้มากที่สุด 

นอกจากรปูแบบการปกครองแล้วก็ยัง มใีนเรือ่งของ

การบูรณาการอิสลามทางการเมืองการปกครอง 

โดยได้ใช้แนวคดิหลกัเดียวกันคือ หลกัการนับถือต่อ

พระเจ้าเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ประชาชนมีความ

เป็นหน่ึงเดยีว และในประเด็นสดุท้ายการจดัแบ่งรปู

แบบการเมืองการปกครองของกลุ่มโลกมุสลิมใน

เอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้ ได้แก่ บรไูน มาเลเซยี และ

อินโดนเีซยีนัน้ก็อาจมคีวามแตกต่างกันไป ส่วนหน่ึง

เกิดจากได้รับอิทธิพลจากประเทศเจ้าอาณานิคมที่

เข้ามาปกครองประเทศในช่วงนั้น ท�าให้ได้รับ

อิทธิพลโครงสร ้างการเมืองการปกครองของ

ประเทศเจ้าอาณานิคมนั้นมาบ้างเป็นบางส่วน 

อย่างไรก็ตามโครงสร้างหลักของการปกครอง

ประเทศน้ันก็ได้ถูกสร ้างขึ้นมาใหม่โดยอาจมี

โครงสร้างเดิมอยู่บ้าง ทั้งน้ีก็เพ่ือให้เป็นการสร้าง

ความเจริญของชาติให้มีการพัฒนาต่อไป 

 ดงันัน้วัฒนธรรมการเมอืงอสิลามในทีน้ี่น้ัน

หมายถึงแนวคิดท่ีน�าเอาหลักการอิสลามเข้ามามี

บทบาทในทางการเมอืง อันเน่ืองมาจากว่าการเมอืง

นั้นสามารถท่ีจะส่งผลกระทบหรือมีอิทธิพลต่อการ

ด�าเนนิชวิีตทีร่วมไปถึงสทิธิเสรภีาพในการประกอบ

ศาสนกิจในชีวิตประจ�าวันของชาวมุสลิม ซึ่งถือได้

ว่าเป็นวิธีการที่สามารถประสานความเป็นอิสลาม

ไปด้วยกันกับความเป็นรัฐชาติสมัยใหม่ผ่านการ

มองอิสลามในฐานะการมีอัตลักษณ์ทางการเมือง 

ที่สามารถแสดงออกได้อย่างเสรี อย่างไรก็ตามอัน

ที่จริงแล้วค�าว่าวัฒนธรรมการเมืองนั้นไม่ใช่เป็น

เรื่องใหม่แต่อย่างใด เนื่องจากมีการใช้ค�าน้ีกันมา

ตั้งแต่ในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 แต่มาได้รับความ

นยิมแพร่หลายและได้รบัความสนใจในการกล่าวถึง

ค�านี้ข้ึนมาอีกคร้ังหลังเกิดเหตุการณ์ตึกเวิร์ดเทรด

เซ็นเตอร์ในสหรัฐอเมริกาถูกถล่มหรือที่รู้จักกันว่า

เหตกุารณ์ 9/11 เมือ่ ค.ศ. 2001 ซึง่ค�าดงักล่าวนีม้กั

ถูกน�ามาใช้ในลักษณะที่มีความเก่ียวข้องกับ

เหตุการณ์ความเคลือ่นไหวทางการเมอืงของมสุลมิ

และยังมีความเข้าใจแบบแยกส่วนว่าอิสลามเป็น

ความเชื่อศรัทธาส่วนบุคคลของชาวมุสลิมทั่ว ๆ  ไป 

ซึ่งความเข้าใจดังกล่าวไม่ถูกต้องเพราะในความ

เป็นจริงแล้วศาสนาอิสลามมีส่วนเก่ียวข้องกับทาง

สังคมและการเมืองเป็นอย่างมาก ในช่วงแรก ๆ  ค�า

ดังกล่าวน้ีได้ถูกอธิบายจากนักวิชาการตะวันตก

อย่าง John L. Esposito (1997) ที่ได้ให้ค�าจ�ากัด

ความและอธิบายว่า วัฒนธรรมการเมืองอิสลามมี

ฐานมาจากการฟ้ืนฟูศาสนาอสิลามร่วมสมยัทีไ่ด้ส่ง

ผลกระทบต่อวิถีชีวิตผู้คนโดยเฉพาะชาวมุสลิมเอง

ทีป่ฏบิตัติามหลกัการศาสนบญัญัตทิีไ่ด้ก�าหนดเอา

ไว้และได้กลายเป็นอดุมการณ์หรือแนวคิดทางเลอืก

ขึ้นมาผ่านประโยคต่าง ๆ หรือสโลแกนต่าง ๆ เช่น 

อสิลามคอืทางออกหรอืไม่ใช่ทัง้ตะวันตกและตะวัน

ออก เป็นต้น

 

ที่มา : http://pracob.blogspot.com/2015/09/blog-post.html
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ที่มา : https://www.gotoknow.org/posts/561689

วัฒนธรรมกำรเมืองภำยใต้กำรน�ำของแต่ละ

ประธำนำธิบดี

ภายใต้การน�าของซกูาร์โน ฮตัตา ด�ารงต�าแหน่ง

ประธานาธิบดใีน ค.ศ. 1945- 1967 ซกูาร์โนเชือ่มัน่

ในการปกครองแบบศูนย์รวม เพราะเขาเห็นว่า

อินโดนีเซียเป็นสังคมที่มีความหลากหลายในทาง

เชื้อชาติและวัฒนธรรม รวมถึงสภาพภูมิประเทศ

เป็นหมูเ่กาะเสีย่งต่อความแตกแยก ดังนัน้จงึจ�าเป็น

ต้องมรีะบบการปกครองทีท่�าให้รฐับาลมคีวามเข้มแข็ง 

สามารถสร้างความมั่นคงและเป็นหน่ึงเดียวให้กับ

ประเทศ รัฐบาลอินโดนีเซียก็ได้หยิบยกประเด็น

การกระจายอ�านาจขึ้นมาทบทวนอีกครั้งหน่ึง 

รฐับาลของซกูาร์โนได้ออกกฎหมายฉบบัที ่1/1957 

ซึ่งเป็นกฎหมายเก่ียวกับการปกครองท้องถ่ิน 

(Pemerintahan Daerah) ว่าด้วยการกระจาย 

อ�านาจของรฐับาลในระดับมณฑลและระดับจงัหวัด 

กฎหมายฉบบันีไ้ด้ให้อ�านาจการปกครองแก่ท้องถ่ิน

ต่าง ๆ เพ่ิมมากข้ึนในหลายด้าน โดยที่ส�าคัญคือ 

การอนญุาตให้ท้องถ่ินสามารถเลอืกผูน้�าของตนเอง

ผ่านสภามณฑลและสภาจังหวัดในการแต่งตั้ง 

ผู้ว่าการมณฑล (Gubernur) และผู้ว่าการจังหวัด 

(Bupati) ของตนเองได้ และยังให้อ�านาจแก่ท้องถ่ิน

ในการบริหารการคลังของตนเองได้อย่างมีอิสระ 

ในระดบัหนึง่ การเปลีย่นแปลงครัง้น้ีนับเป็นคร้ังแรก

ที่ผู ้มีอ�านาจบริหารในระดับท้องถ่ินเปลี่ยนจาก 

เจ้าหน้าท่ีส่วนกลางแต่งตัง้มาเป็นนกัการเมอืงทีม่า

จากการเลือกตั้ง (ภาณุวัฒน์ พันธุ์ประเสริฐ, 2557)

ในยุคด�ารงต�าแหน่งของประธานาธิบดซีฮูาร์โต

ใน ค.ศ. 1967-1998 หรือที่เรียกกันว่า “ยุคระเบียบ

ใหม่” (New Order) น้ัน จดุมุง่หมายประการส�าคญั

ที่สุดของรัฐบาลไม่ใช่การพัฒนาการเมืองการ

ปกครองตามระบอบประชาธิปไตย แต่คอืการสร้าง

เสถียรภาพทางการเมอืง ซฮูาร์โตมคีวามเชือ่ว่าหาก

การเมืองมีความสงบนิ่ง รัฐบาลอยู่ในอ�านาจได้

อย่างมั่นคงแล้วจะท�าให้รัฐบาลสามารถมุ่งด�าเนิน

นโยบายพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือประโยชน์แก่คณุภาพ

ชีวิตของประชาชนได้โดยไม่ต้องพะวงกับความ

วุ่นวายทางการเมอืงท่ีเคยเป็นปัญหารมุเร้าอนิโดนีเซยี

ในยุคของซูการ์โน กล่าวได้ว่าฐานความชอบธรรม

ของรัฐบาลซูฮาร์โตน้ันมาจากเสถียรภาพทางการ

เมอืงและการเตบิโตทางเศรษฐกิจ การปกครองของ

อินโดนีเซียในยุคระเบียบใหม่ด�าเนินไปตามหลัก

การรวมอ�านาจเข้าสู่ศูนย์กลาง ซฮูาร์โตเองมีอ�านาจ

เบด็เสร็จเหนือสถาบนัหลกัสามสถาบนัของประเทศ 

อนัได้แก่ กองทัพ ระบบราชการ (โดยเฉพาะอย่างย่ิง 

กระทรวงมหาดไทย) (ภาณุวฒัน์ พันธ์ุประเสรฐิ, 2557)

ภายในการน�าของประธานาธิบดีบี. เจ. ฮาบีบี 

ใน ค.ศ. 1998 - 1999 เป็นยุคระเบยีบปฏริปู (Reform 

Order) การปกครองของเขามคีวามโดดเด่นในเรือ่ง

ของการร่วมมือกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ 

(International Monetary Fund-IMF) เพ่ือช่วยเหลอื

ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ นอกจากน้ีฮาบบียัีงผ่อนปรนในเรือ่ง

ของการควบคุมส่ือและเสรีภาพในการแสดงออก 

อีกด้วย การเปล่ียนแปลงบางอย่างเกิดข้ึนจาก 

การบริหารของเขา คือการปล่อยเสรีภาพให้แก่
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พรรคการเมืองต่าง ๆ การมอบเสรีภาพให้แก่สื่อ 

เสรีภาพในการพูด และยกเลิกกฎหมายการบ่อน

ท�าลาย (Subversion Law) ประธานาธิบดฮีาบบีไีด้

ใช้วัฒนธรรมการเมอืงอิสลามในการน�าการปกครอง

ส่วนในยคุประธานาธิบดอีบัดรุเราะห์มาน วาฮดิ 

เข้ารบัต�าแหน่งประธานาธิบดีใน ค.ศ. 1999 - 2001 

ด้วยการสนบัสนุนจากพรรคโกลคาร์ และพรรคการเมอืง

มุสลิมอีกหลายพรรค และถือเป็นช่วงเวลาของ

ความไม่ลงรอยกันภายในกลุ่มอิสลามการเมือง ท่ี

เห็นได้ชดัคอืความสมัพันธ์ของกลุม่มสุลมิสายจารตี

ประเพณีและกลุม่มสุลมิสมยัใหม่ทีม่คีวามซ้อนทับ

ในฐานะท่ีองค์กรเหล่านีม้บีทบาททางการเมอืงแบบ

ทางการ ความแตกแยกทางการเมอืงระดับผูน้�าเป็น

ผลมาสู ่ความขัดแย้งในหมู ่ประชาชนรากหญ้า  

อีกท้ังยังเป็นอุปสรรคส�าคัญต่อการปฏิรูปกิจการ

ต่าง ๆ ของประเทศโดยเฉพาะอย่างย่ิงการปฏิรูป

กองทัพซึ่งเป็นช่องว่างที่อาจท�าให้มรดกเผด็จการ

สามารถมาแทรกแซงในการเมืองภาคพลเรือน 

อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางความไม่ลงรอยกันระหว่าง

กลุ ่มอิสลามการเมืองก็สอดรับกระแสวิจารณ์

ทศิทางของอสิลามการเมอืงในประเทศทีเ่กดิข้ึนมา

ก่อนหน้านีโ้ดยกลุม่ปัญญาชนมสุลมิท่ีเป็นนกัวชิาการ

และนกัเคลือ่นไหว น�ามาสูก่ารเปลีย่นแปลงทิศทาง

ของวัฒนธรรมการเมืองในเวลาต่อมา (ฟารีดา  

ขจัดมาร, 2556)

ภายใต้การน�าของยุคประธานาธิบดเีมการ์วาตี 

ซูการ์โนบุตรี ใน ค.ศ. 2001 - 2004 การเข้ามารับ

ต�าแหน่งประธานาธิบดขีองนางเมกาวาตเีป็นความ

ท้าทายอย่างมาก เน่ืองจากเป็นช่วงที่อินโดนีเซียมี

ปัญหารุมเร้า ทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและ

สังคม เช่น ปัญหาการปฏิรูประบบราชการและ

รัฐวิสาหกิจให ้ ทันสมัยเ พ่ือให ้สอดคล ้องกับ

กระบวนการประชาธิปไตย เนื่องจากยังมีปัญหา

เรื่องวัฒนธรรมที่ฝังลึกอยู่ในระบบราชการและ

รัฐวิสาหกิจ ปัญหากองทัพ ปัญหาการแบ่งแยก 

ดินแดน และการเกิดโรคระบาดโรคซาร์ส (SARS) 

ข้ึน (ศิริราวดี บุณยเกียรติ และจิรวัฒน์ แสงทอง, 

2556, 29) ในช่วงสมัยของประธานาธิบดีเมกาวาตี 

การปฏรูิปประชาธิปไตยในอนิโดนีเซยีไม่ได้สะดดุลง 

เนื่องจากมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยสภาท่ีปรึกษา

ประชาชนใน ค.ศ. 2002 ให้ต�าแหน่งประธานาธิบดี

และรองประธานาธิบดีมาจากการเลือกต้ังโดยตรง

จากประชาชน ขณะทีก่่อนหน้าน้ีท้ังสองต�าแหน่งมา

จากการเลือกสรรกันเฉพาะในสภาท่ีปรึกษา

ประชาชน (ศิริราวดี บุณยเกียรติ และจิรวัฒน์ 

แสงทอง, 2556) ซึง่นบัเป็นจดุเริม่ต้นส�าคญัจดุหน่ึง

ของพัฒนาการทางการเมอืงของอนิโดนเีซยี ต่อการ

สร้างประชาธิปไตยท่ีก้าวหน้าย่ิงข้ึนนอกเหนือจาก

การมีมติรับรองการเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยตรง

แล้ว ก้าวส�าคัญในการปฏิรูปการเมืองอินโดนีเซียสู่

ความเป็นประชาธิปไตย 

ต่อมาอินโดนีเซียอยู่ในภายใต้การน�าของยุค

ที่มา : http://lombokpost.net/2019/03/27/prabowo-minta-
dukungan-total-dari-ntb/
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ประธานาธิบดีซูซิโล บัมบัง ยูโดโยโน ค.ศ. 2003-

2013 มีกลุ ่มพรรคการเมืองมุสลิมสมัยใหม่ม ี

แนวโน้มสนับสนุนซูซิโล บังบัง ยูโดโยโน เป็น

ประธานาธิบดี เนื่องจากพรรคต่าง ๆ เหล่านี้ไม่

สนับสนุนพรรคของเมกาวาตีที่มีแนวคิดแบบโลก

วิสยั ในช่วงเวลานัน้ กลุม่การเมอืงอสิลามสมยัใหม่

มักวิจารณ์การท�างานการบริหารประเทศของ 

เมกาวาตี แต่พวกเขาก็มคีวามกังวลทีใ่ห้กลุม่ทหาร 

เข้ามามส่ีวนร่วมทางการเมือง ในขณะที่กลุ่มมุสลิม

สายจารีตพยายามที่จะสร้างสมานฉันท์ระหว่าง 

อับดุรเราะห์มาน วาฮิด และฮาสซิม มูซาดิ หัวหน้า

องค์กรคนใหม่ขององค์กรนะห์ฎอตุล อูลามา เพ่ือ

สร ้างพันธมิตรและกีดกันไม ่ให ้ซูซิ โลข้ึนเป ็น

ประธานาธิบด ีอย่างไรก็ตามการด�าเนินการดังกล่าว

ไม่ประสบผลส�าเร็จ เนื่องจากอับดุรเราะห์มาน  

มีความสนิทสนมกับซูซิโล และเคยสนับสนุนเขาใน

การรณรงค์หาเสียงเลอืกต้ังอีกด้วย ส่วนฮาสซมิต้อง

สนับสนุนซูซิโลในฐานะไพ่ใบส�าคัญขององค์กร

นะห์ฎอตุล อูลามา ชัยชนะของซูซิโลเป็นความ

ส�าเร็จของอดีตนายทหารท่ีก้าวเข้ามาครองท่ีนั่ง

ส่วนใหญ่ในสภาและเป็นยุทธศาสตร์ของกลุ ่ม

อิสลามการเมืองในการเลือกผู ้น�าที่ไม่ได้สังกัด

พรรคการเมืองเข้ามาชิงต�าแหน่งผู ้น�าในครั้งน้ี  

จดุประสงค์ของพวกเขาเพ่ือสร้างพลงัทางการเมอืง

ให้กับนกัการเมอืงฝ่ายพลเรือนและเป็นวิกฤติการณ์

ภายในประเทศท่ีเกิดต้ังแต่ ค.ศ. 2001 (Marcus  

Mietzner, 2009)

ภายใต้การน�าของยุคประธานาธิบดโีจโก วิโดโด 

เริม่ด�ารงต�าแหน่งใน ค.ศ. 2014 จนกระท่ังปัจจบุนั

อินโดนีเซียได ้ พิสูจน ์ให ้ เห็นแล ้วว ่าประเทศ

ประชาธิปไตยใหม่ประเทศน้ี พัฒนาได้อย่างรวดเร็ว

และมัน่คงข้ึนเร่ือย ๆ ท้ังทางการเมืองและเศรษฐกิจ 

รัฐบาลภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย

สามารถปกครองประเทศทีม่คีวามหลากหลายทาง

เชื้อชาติ ภาษา และวัฒนธรรมให้เป็นอันหน่ึง 

อันเดียวกัน หรือในภาษาอินโดนีเซียเรียกว่า  

Bhinneka Tunggal Ika (Unity in Diversity) 

นอกจากนี้การพัฒนาระบอบการปกครองแบบ

ประชาธิปไตยท่ีมัน่คงของอนิโดนเีซยียังเป็นตวัอย่าง

ที่ดีให้กับประเทศท่ีมีศาสนาอิสลามเป็นศาสนา

ประจ�าชาตปิระเทศอืน่ ๆ (เดลินวิส์ออนไลน์, 2018) 

ผลจากการวิจัยจะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมทาง 

การเมืองนี้มีส่วนส�าคัญในการก�าหนดรูปแบบ

พฤตกิรรมการเมอืงของบคุคลแต่ละเชือ้ชาต ิแต่ละ

วัฒนธรรมการเมืองหมายถึง  
ทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยมของสมาชิกในสังคม 

ที่มีต่อการเมือง ซึ่งเป็นผลมาจากการกล่อมเกลาทางการเมือง  
ทั้งในระดับครอบครัว โรงเรียน สถาบันการศึกษา  

และสถานที่ท�างาน
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ชนช้ันให้ต่างกันออกไป วัฒนธรรมการเมอืงหมายถึง 

ทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยมของสมาชิกในสังคม 

ท่ีมีต่อการเมือง ซึ่งเป็นผลมาจากการกล่อมเกลา

ทางการเมือง ท้ังในระดับครอบครัว โรงเรียน 

สถาบันการศึกษา และสถานท่ีท�างาน นอกจากนี้

วัฒนธรรมการเมืองเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลส�าคัญ 

ต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง พัฒนาการ

ทางการเมอืง และรปูแบบของการเมอืงการปกครอง

ทีเ่ป็นอยู่ในแต่ละประเทศ จากผลการวจิยัจะเห็นได้

ว่า วฒันธรรมการเมอืงในประเทศมสุลมิในอาเซยีน

จะมีอัตลักษณ์เฉพาะของแต่ละประเทศอย่าง

ชัดเจนแตกต่างไป ซึ่งประเทศอินโดนีเซียเป็น

ประเทศหมู ่เกาะท่ีใหญ่ที่สุดในโลก ในบรรดา

ประชากรทั้งหมดของประเทศอินโดนีเซียทางด้าน

รากเหง้า เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม รวมถึงภาษา

และส�าเนียงการพูดต่าง ๆ ในจ�านวนมีประชากรที่

นบัถือศาสนาอิสลามมากทีส่ดุ รองลงมาคือศาสนา

พุทธและศาสนาคริสต์ ด้วยเหตุนี้ประชากรของ

อินโดนีเซียจึงเข้าใจและยอมรับตรงกันถึงความ

จ�าเป็นในการเน้นความเป็น ‘เอกภาพท่ามกลาง

ความหลากหลาย - Unity in diversity’ ซึ่งเป็น

ค�าขวัญส�าคัญประจ�าชาติ อีกทั้งยังปรากฏอยู่ใน

ตราแผ่นดินที่ได้จรรโลงและสร้างสรรค์ความมั่นคง

ของอินโดนีเซียท่ีเรียกว่า “ภินเนกา ตุงกัล อีกา” 

(Bhinneka Tunggal Ika - Out of many, One) 

อย่างต่อเนือ่งตลอดมา ตัง้แต่สมยัหลงัสงครามโลก

ครั้งที่สองจนถึงปัจจุบัน (ภูวดล ทรงประเสริฐ, 

2547, น. 1-2)

บทสรุปปิดท้ำย

จากการศกึษาในครัง้น้ีสามารถกล่าวได้ว่าเรา

ควรตระหนักรู้ถึงความส�าคัญและท�าความเข้าใจ

บรบิทในทางวัฒนธรรมการเมอืงของประเทศมสุลมิ

ในอาเซยีน: กรณีศกึษาอนิโดนีเซยี (Political Culture 

of Muslim countries in ASEAN: Case study 

Indonesia) ซึง่นับได้ว่ามีความส�าคัญต่อประเทศไทย 

เน่ืองจากประเทศอินโดนีเซียถือเป็นประเทศเพ่ือน

บ้านท่ีมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศไทยมาเป็น

เวลาเนิน่นานและประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมสุลมิ 

เราสามารถแสวงหาจดุร่วมและสงวนจดุต่างในการ

คบหาสมาคมกับผู้คนของประเทศอินโดนีเซียนี้ได้

หากเราเรียนรู้และเข้าใจซึ่งกันและกัน นอกจากนี้

แล้วทางการไทยหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและ

เอกชนผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องในด้านการสร้างความ

สัมพันธ์ระหว่างประเทศอินโดนีเซียน้ีควรพิจารณา

แนวทางในการก�าหนดกรอบแนวนโยบาย วางแผน

งานของการด�าเนนินโยบายต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน

การเมอืง เศรษฐกิจ การศึกษา สงัคมและวัฒนธรรม 

หรือแม้กระท่ังสามารถน�าบทเรยีนท่ีได้รับจากการเรียน

รู้ในประเด็นดังกล่าวในประเทศอินโดนีเซียน�ามา

ประยุกต์ใช้ในประเทศไทยอกีด้วย นอกจากน้ีแล้วเรา

ควรท่ีจะมกีารศึกษาวิจยัประเดน็ท่ีเก่ียวข้องกับการน�า

หลกัการอสิลามมาใช้ในทางการเมอืงการปกครองและ

การบริหารภายในประเทศอื่น ๆ ที่เป็นเพ่ือนบ้าน

อาเซยีนของไทยเพ่ือทีจ่ะสามารถท�าความเข้าใจบรบิท

ของประเทศน้ัน ๆ เพ่ิมข้ึน 

จนกระท่ังการบูรณาการศาสนาอิสลามให้มี

ความสอดคล้องกับการขบัเคลือ่นทางการเมอืง ตลอด

จนการจดัแบ่งการปกครองประเทศว่ามคีวามเป็นไป

ในรปูแบบท่ีแตกต่างกันไปตามความเหมาะสมของ

ประเทศน้ัน ๆ ไป แต่หลักพ้ืนฐานในการปกครอง

ประเทศของประเทศอินโดนีเซีย คือการน�าศาสนา

อิสลามมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ และยังให้

ทราบถึงการบูรณาการวัฒนธรรมทางการเมืองมา

ใช้กับแนวทางอิสลามได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดย

ศาสนาอสิลามถูกน�ามาใช้เป็นเครือ่งมอืหน่ึงในการ
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สร้างอัตลักษณ์ของชาติ (National Identity) ซึ่งมี

ความกลมกลืนในทุกๆ ส่วน ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน

สังคม การศึกษา และเศรษฐกิจ สิ่งส�าคัญที่สุดคือ

การก่อให้เกิดวัฒนธรรมการเมืองแบบอิสลามขึ้น

ดงันัน้จงึสรปุตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ดงันี้

1. ปัจจยัทีท่�าให้เกิดการขบัเคลือ่นเป็นวัฒนธรรม

การเมอืงของกรณีประเทศอนิโดนีเซยีน้ัน จากการวิจยั

น้ีค้นพบว่าอิทธิพลของศาสนาอสิลามมบีทบาทส�าคญั

เป็นอย่างมากต่อการด�าเนินงานในทางการเมอืงในทกุ

ยุคทกุสมยัหลงัจากอนิโดนเีซยีได้รบัเอกราชเป็นต้นมา

2. การพัฒนาการของวัฒนธรรมการเมืองใน

อนิโดนีเซยี จะเห็นได้ว่าอินโดนีเซยีน้ันเป็นประเทศที่

ค่อยๆ สร้างเสถยีรภาพให้กับตัวเองทีละก้าว ซึง่มา

จากท�างานของรัฐบาลแต่ละสมัยที่เข้ามาด�ารง

ต�าแหน่ง ทีม่คีวามโดดเด่นต่างๆ กัน ในช่วงแรกของ

ยุคระเบยีบใหม่ของซฮูาร์โต เป็นช่วงทีเ่ศรษฐกิจของ

อนิโดนเีซยีมคีวามเจรญิเติบโตเป็นอย่างมาก แต่ใน

ทางตรงข้ามประชาชนก็ไม่มีสิทธิเสรีภาพในการ

กระท�าการสิง่ใดท่ีนอกเหนอืจากค�าสัง่รฐั หลงัจากที่

ประชาชนต้องตกอยู่สภาวะท่ีไร้ซึง่สทิธิมาเป็นเวลา

นาน สทิธิและเสรภีาพครัง้ใหม่ก็เริม่เกิดข้ึนอีกครัง้

3. ผลกระทบจากการใช้วัฒนธรรมการเมือง

แบบอิสลามในแง ่มุมต ่างๆภายในประเทศ

อินโดนีเซีย คือกลุ่มคล่ังศาสนาที่มีบทบาทอย่าง

มากในการเลือกตั้งผู้ว่าฯ ครั้งนั้น คือ กลุ่ม Islamic 

Defenders Front (FPI) โดยการน�าของ นายริซิก ชิ

ฮาบ (Rizieq Shihab) กลุ่ม FPI มีแนวคิดแบบ

มุสลิมหัวรุนแรง โดยนิยมความรุนแรง และยัง

ต้องการให้ประเทศอินโดนีเซียบังคับใช้กฎหมาย

อิสลามท่ัวทั้งประเทศ นอกจากนี้ยังมีแนวคิดต่อ

ต้านตะวนัตก และระบบทุนนิยม ท่ีกลุม่นีม้องว่าจะ

เข ้ามาท�าลายวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาว

อินโดนีเซียที่นับถือศาสนาอิสลาม ด้วยเหตุนี้ท�าให้

ประเทศประอินโดนีเซียสามารถเป็นประเทศท่ีมี

ความพร้อมทัง้ในด้านการพฒันาสงัคมและด้านการ

พัฒนาเศรษฐกิจที่มีความเจริญก้าวหน้าอยู่ตลอด

เวลาทั้งในปัจจุบันและอนาคตต่อไป

เหตนุีท้�าให้ประเทศประอนิโดนีเซยีสามารถเป็น

ประเทศทีม่คีวามพร้อมท้ังในด้านการพัฒนาสงัคม

และด้านการพัฒนาเศรษฐกิจทีม่คีวามเจรญิก้าวหน้า

อยู่ตลอดเวลาทัง้ในปัจจุบนัและอนาคตต่อไป
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