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แผนการสอนประจ าหน่วย 

 

หน่วยที่ 4 บริบททางการเมืองของอินโดนีเซีย 

 

ตอนที่ 

    4.1 บริบททางการเมืองของอินโดนีเซียในช่วงทศวรรษ 1960 

    4.2 บริบททางการเมืองของอินโดนีเซียในช่วงทศวรรษ 1970 

    4.3 บริบททางการเมืองของอินโดนีเซียในช่วงทศวรรษ 1980 

   4.4 บริบททางการเมืองของอินโดนีเซียในช่วงทศวรรษ 1990 

 

แนวคิด 

    1. อินโดนีเซียในช่วงครึ่งแรกของทศวรรษ 1960 อยู่ภายใต้ระบอบ“ประชาธิปไตยแบบชี้น า” ของซูการ์

โน ซึ่งเป็นผู้น าประเทศนี้มาตั้งแต่ช่วงหลังเอกราช พลังอ านาจส าคัญทางการเมืองช่วงนี้ ได้แก่ กองทัพ พรรค

คอมมิวนิสต์อินโดนีเซีย (PKI) และศาสนา ในด้านการต่างประเทศอินโดนีเซียยึดมั่นในแนวนโยบายทางเป็นกลาง

แบบไม่ฝัก อย่างไรก็ดี ซูการ์โนสนับสนุนให้ PKI ขึ้นมามีอ านาจโดดเด่น และใกล้ชิดกับจีนมากขึ้นทุกที เมื่อ PKI 

พยายาม (ตามค ากล่าวของกองทัพ) ยึดอ านาจเมื่อวันที่ 30 กันยายน-1 ตุลาคม 1965 แต่ไม่ส าเร็จก็ท าให้ทั้งซูการ์

โนหมดอ านาจและ PKI ถูกท าลาย ถึงช่วงปลายทศวรรษระบอบปกครองใหม่ที่เรียกว่า “ระเบียบใหม่” ภายใต้การ

น าของซูฮาร์โตก็ขึ้นมามีอ านาจแทน 

   2. ช่วงทศวรรษ 1970 และอีกเกือบตลอด 2 ช่วงทศวรรษต่อมา อินโดนีเซียอยู่ภายใต้ผู้น าสูงสุดคนเดียว 

คือ ประธานาธิบดีซูฮาร์โต ผลส าคัญประการหนึ่งคือการมีความต่อเนื่องด้านนโยบาย รวมไปถึงท่าทีที่มีต่ออาเซียน

ทีก่่อนตั้งขึ้นในช่วงเริ่มต้นของระเบียบใหม่ในอินโดนีเซีย ทศวรรษนี้เป็นของการสร้างความมั่นคงเข้มแข็งให้แก่

ระเบียบใหม่ และกล่าวได้ว่าอาเซียนได้รับผลส าคัญในเชิงบวกจากทั้งท่าทีของผู้น าอินโดนีเซียต่ออาเซียนและ

เสถียรภาพและความมั่นคงทางการเมืองในประเทศนี้ด้วย แต่ในช่วงทศวรรษนี้อินโดนีเซียก็เผชิญปัญหาท้าทาย

ส าคัญ คือ ติมอร์ตะวันออก 

    3. ช่วงทศวรรษ 1980 นับเป็น “ช่วงสูงสุด” ของระเบียบใหม่ในอินโดนีเซีย พัฒนาการส าคัญช่วงนี้คือ

การลดบทบาทและอิทธิพลทางการเมืองของกองทัพ ซึ่งเป็นเสาหลักส าคัญในการค้ าจุนอ านาจของซูฮาร์โตมาโดย

ตลอด และการเข้ามามีบทบาทโดดเด่นของกลุ่มพวกพ้องในทางการเมืองและธุรกิจของประธานาธิบดี 

    4. ช่วงทศวรรษ 1990 นับเป็นช่วงของวิกฤตและการท้าทายต่อระเบียบใหม่ของซูฮาร์โต ซึ่งน าไปสู่การ

ล่มสลายของระบอบนี้ พัฒนาการส าคัญคือการขยายบทบาทของพลเรือนและกลุ่มศาสนา การขยายกระแสการ
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ต่อต้านและความไม่พอใจในหมู่ประชาชน ตลอดจนวิกฤตทางเศรษฐกิจและการเมืองที่น าไปสู่การล่มสลายของ

ระเบียบใหม่ 

 

วัตถุประสงค์ 

    เมื่อศึกษาหน่วยที่ 4 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 

     1. อธิบายบริบททางการเมืองของอินโดนีเซียในช่วงทศวรรษ 1960 ได้ 

     2. อธิบายบริบททางการเมืองของอินโดนีเซียในช่วงทศวรรษ 1970 ได้ 

     3. อธิบายบริบททางการเมืองของอินโดนีเซียในช่วงทศวรรษ 1980 ได้ 

     4. อธิบายบริบททางการเมืองของอินโดนีเซียในช่วงทศวรรษ 1990 ด้ 

 

กิจกรรมระหว่างเรียน 

1. ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 4 

2. ศึกษาเอกสารการสอนตอนที่ 4.1-4.4 

3. ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายในเอกสารการสอน 

4. ฟังรายการวิทยุกระจายเสียง (ถ้ามี) 

5. ชมรายการวิทยุโทรทัศน์ (ถ้ามี) 

6. ท าแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 4 

 

สื่อการสอน 

1. เอกสารการสอน 

2. แบบฝึกหัด 

3. รายการสอนทางวิทยุกระจายเสียง (ถ้ามี) 

4. รายการสอนทางวิทยุโทรทัศน์ (ถ้ามี) 

 

การประเมินผล 

1. ประเมินผลจากแบบประเมินตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน 

2. ประเมินผลจากกิจกรรมและแนวตอบท้ายเรื่อง 

3. ประเมินผลจากการสอบประจ าภาค 
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เมื่ออ่านแผนการสอนแล้ว ขอให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 

หน่วยที่ 4 ในแบบฝึกหัด แล้วจึงศึกษาเอกสารการสอนต่อไป 
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บทน า 

 

    อินโดนีเซียไม่เพียงแต่เป็นประเทศใหญ่ที่สุดในอาเซียนในแง่ของจ านวนประชากร แต่ในช่วงประมาณ 4 

ทศวรรษแรกของการด ารงอยู่ของอาเซียนนั้น สภาวะผู้น าอินโดนีเซียมีส่วนส าคัญในการส่งเสริมพัฒนาการของของ

อาเซียน สถานะและบทบาทของอินโดนีเซียในอาเซียนจึงกล่าวได้ว่าส าคัญยิ่ง ข้อพิจารณาที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง

คือ ผู้น าอินโดนีเซียบางคนอยู่ในต าแหน่งเป็นเวลายาวนาน ท าให้มีความต่อเนื่องด้านนโยบายที่มีต่ออาเซียน 

โดยเฉพาะในช่วง 3 ทศวรรษแรกของสมาคมประชาชาตินี้ คือตั้งแต่แรกก่อตั้งจนถึงปลายทศวรรษ 1990 

อินโดนีเซียอยู่ภายใต้ผู้น าสูงสุดเพียงคนเดียว คือประธานาธิบดีซูฮาร์โต (Suharto) การให้การสนับสนุนอาเซียน

อย่างแข็งขันของซูฮาร์โตจึงนับได้ว่าเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งที่ส่งเสริมทั้งบทบาทและความเติบโตก้าวหน้าของอาเซียน

ในช่วงนั้น ซึ่งจริงๆ แล้วก็กล่าวได้ว่าเป็นช่วงระยะส าคัญในพัฒนาการของสมาคมประชาชาตินี้เลยทีเดียว เนื้อหา

หลักของบริบททางการเมืองในอินโดนีเซียที่จะกล่าวถึงในหน่วยนี้จึงเป็นเรื่องราวในช่วงรัฐบาลซูฮาร์โตเป็นส าคัญ 

อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้เห็นทั้งความเปลี่ยนแปลงและความต่อเนื่องของบริบททางการเมืองในประเทศนี้ เนื้อหาจะ

ครอบคลุมย้อนไปถึงพัฒนาการทางการเมืองของอินโดนีเซียตั้งแต่ประมาณปลายทศวรรษ 1950 ซึ่งอยู่ในช่วงสมัย

ของผู้น าอีกคนหนึ่ง คือประธานาธิบดีซูการ์โน (Sukarno) ซึ่งเป็นประธานาธิบดีคนแรกของอินโดนีเซีย 
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ตอนที่ 4.1  

บริบททางการเมืองของอินโดนีเซียในช่วงทศวรรษ 1960 

 

    โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 4.1 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป 

หัวเรื่อง 

    4.1.1 อินโดนีเซียภายใต้ระบอบประชาธิปไตยแบบชี้น า  

    4.1.2 อินโดนีเซียในยุคเริ่มต้นของระเบียบใหม่ 

    4.1.3 นโยบายต่างประเทศอินโดนีเซียในยุคสงครามเย็น 

 

แนวคิด 

    1. ประธานาธิบดีซูการ์โนผู้น าที่บทบาทส าคัญในการกู้ชาติเห็นว่าระบอบประชาธิปไตยแบบตะวันตกไม่

เหมาะสมกับลักษณะพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของอินโดนีเซีย ดังนั้น ในต้น ค.ศ. 1957 ด้วยการสนับสนุน

ของกองทัพ เขาประกาศจัดตั้งระบอบประชาธิปไตยแบบชี้น าที่มี “หลักปัญจศีล” เป็นอุดมการณ์ชาติและมีฐาน

พลังทางการเมืองอยู่ที่กองทัพ พรรคคอมมิวนิสต์ และศาสนา 

    2. ภายหลังความล้มเหลวของพรรคคอมมิวนิสต์อินโดนีเซีย (PKI) ในการก่อการรัฐประหาร (ตามการ

กล่าวหาของกองทัพ) ในช่วงวันที่ 30 กันายน-1 ตุลาคม 1965 การเมืองอินโดนีเซียก็เปลี่ยนผ่านไปสู่ “ระเบียบ

ใหม”่ ภายใต้ประธานาธิบดีซูฮาร์โต ซึ่งขึ้นมาด ารงต าแหน่งซูการ์โนในช่วงปลายทศวรรษ 1960 ระเบียบใหม่อาศัย

กองทัพซึ่งถูกก าหนดให้มี “ภารกิจ 2 ด้าน” และฐานมวลชนที่เป็นกลุ่มเฉพาะต่างๆ 

    3. นโยบายต่างประเทศอินโดนีเซียในช่วงทศวรรษ 1960 เป็นความคาบเกี่ยวระหว่าง 2 ช่วงระบอบ

ปกครอง คือ ช่วงประชาธิปไตยแบบชี้น าและระเบียบใหม่เช่นเดียวกับการเมืองภายในประเทศ ในช่วงระเบียบใหม่ 

แม้แนวนโยบายจะยังอยู่ในแนวเป็นกลางไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด แต่ก็มีท่าทีต่อต้านคอมมิวนิสต์ ท าให้ความสัมพันธ์กับจีน

หยุดชะงักไปและกลับมาใกล้ชิดกับฝ่ายตะวันตกมากขึ้น 

 

วัตถุประสงค์ 

    เมื่อศึกษาตอนที่ 4.1 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 

1. อธิบายบริบททางการเมืองของอินโดนีเซียในช่วงประชาธิปไตยแบบชี้น าได้ 

2. อธิบายบริบททางการเมืองยของอินโดนีเซียในช่วงเริ่มต้นของยุคระเบียบใหม่ได้ 

3. อธิบายนโยบายต่างประเทศอินโดนีเซียสมัยสงครามเย็นซึ่งคาบเกี่ยว 2 ช่วงสมัยนี้ได้ 
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ความน า 

 

    เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงทศวรรษ 1960 ได้รับผลกระทบรุนแรงจากสงครามเย็น (Cold War) ที่

เข้ามาถึงภูมิภาคนี้ในช่วงทศวรรษก่อนหน้านั้น อาเซียนเองได้รับการก่อตั้งขึ้นในช่วงที่กล่าวได้ว่าสงครามเย็นก าลัง 

“ร้อนแรง” สูงสุด ซึ่งเห็นได้จากการขยายความรุนแรงของสงครามเวียดนามในช่วงทศวรรษนั้น อย่างไรก็ดี ภายใต้

บรรยากาศของความขัดแย้งในสงครามเย็นประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเลือกทิศทางการด าเนินนโยบายต่างประเทศ

แตกต่างกันไป อินโดนีเซียเลือกแนวทางเป็นกลางแบบไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด (Non-Alignment) มาโดยตลอด กระนั้นก็

ตามบริบททางการเมืองภายในของอินโดนีเซียมีการเปลี่ยนแปลงส าคัญในกลางทศวรรษ ท าให้ทิศทางนโยบาย

ต่างประเทศในช่วงครึ่งแรกและช่วงครึ่งหลังของทศวรรษต่างกันอย่างมาก ผลกระทบส าคัญที่เกิดขึ้น คือ 

อินโดนีเซียซึ่งยังยึดมั่นในแนวทางเป็นกลางแบบไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดได้หันมาสนับสนุนความร่วมมือใกล้ชิดในระดับ

ภูมิภาค การเปลี่ยนแปลงของบริบททางการเมืองภายในของอินโดนีเซียครั้งนี้เองที่ท าให้การก่อตั้งอาเซียนใน ค.ศ. 

1967 เกิดข้ึนได้ ตอนที่ 4.1 จะกล่าวถึงบริบททางการเมืองภายในอินโดนีเซียทั้งช่วงครึ่งแรกและครึ่งหลังของ

ทศวรรษ 1960 รวมทั้งพัฒนาการด้านนโยบายต่างประเทศของประเทศนี้ในช่วงทศวรรษดังกล่าว 
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เรื่องท่ี 4.1.1  

อินโดนีเซียภายใต้ระบอบประชาธิปไตยแบบช้ีน า 

 

    ลักษณะโดดเด่นอย่างหนึ่งของบริบททางการเมืองของอินโดนีเซียในช่วงครึ่งแรกของทศวรรษ 1960 คือ

ความเกี่ยวพันใกล้ชิดระหว่างบริบททางการเมืองภายในและบริบททางการเมืองภายนอก ดังนั้น แม้ว่าเรื่องที่ 4.1.3 

จะกล่าวถึงนโยบายต่างประเทศของอินโดนีเซียในช่วงทศวรรษ 1960 แต่เรื่องที่ 4.1.1 ซึ่งเป็นเรื่องของบริบททาง

การเมืองภายใน ก็จ าเป็นต้องพาดพิงไปถึงบริบททางภายนอก ณ ช่วงเวลานั้นด้วย 

    อินโดนีเซียประกาศเอกราชจากเนเธอร์แลนด์ในเดือนสิงหาคม 1945 แต่ก็ต้องต่อสู้ในสงครามกู้ชาติอีก

กว่า 4 ปีเนเธอร์แลนด์จึงยอมมอบเอกราชให้ในเดือนธันวาคม 19491 อินโดนีเซียจัดระเบียบการปกครองภายหลัง

เอกราชในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา แต่กว่าจะมีการเลือกตั้งครั้งแรกก็ล่วงถึง ค.ศ. 1955 และไม่นานนัก

ระบบนี้ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์โจมตีโดยประธานาธิบดีซูการ์โนว่าไม่เหมาะสมกับลักษณะพื้นฐานด้านสังคมและ

วัฒนธรรมของอินโดนีเซีย ดังนั้น ในต้น ค.ศ. 1957 ด้วยการสนับสนุนของกองทัพ ซูการ์โนก็ประกาศจัดตั้ง 

“ระบอบประชาธิปไตยแบบชี้น า” (Guided Democracy) ขึ้น2  

ซูการ์โนอ้างว่าระบอบประชาธิปไตยแบบชี้น ามีรากฐานอยู่ที่ “หลักปัญจศีล” (Panchasila) หรือหลัก 5 

ประการที่ก าหนดให้เป็นรากฐานของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย อันได้แก่ ความศรัทธาในพระเจ้าสูงสุดองค์เดียว 

(Belief In One Supreme God) มนุษยธรรมนิยม (Humanism) ชาตินิยม (Nationalism) อธิปไตยแห่งชาติ 

(National Sovereignty) และความยุติธรรมทางสังคม (Social Justice) ลักษณะซึ่งนักวิชาการบางคนเห็นว่า

ส าคัญที่สุดของหลักปัญจศีล คือ การงดเว้นที่จะกล่าวถึงศาสนาอิสลามโดยตรง การงดเว้นเช่นนั้นเป็นความตั้งใจที่

จะให้ประชากรจากทุกศาสนาเข้ามายึดถือหลักการนี้ ประธานาธิบดีซูการ์โนเป็นผู้น าคนแรกที่ก าหนดหลักการนี้ 

ซึ่งต่อมาถูกบรรจุไว้เป็นส่วนหนึ่งของรัฐธรรมนูญอินโดนีเซีย3 

                                                           

    1 ดูสรุปพฒันาการและเหตุการณ์ส าคญัในช่วงสมยัอาณานิคมและการต่อสู้เพื่อเอกราชใน ธีระ นุช

เป่ียม. (2560). “หน่วยท่ี 5 การเมืองการปกครองของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย”. ใน เอกสารการสอนชุดวิชา

การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย. ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 2. นนทบุรี: ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยั สุโขทยั

ธรรมาธิราช. น. 5-14 - 5-25. 

    2 ดูสาระรายละเอียดของช่วงสมยัน้ีใน M.C. Ricklefs. (2008). A History of Modern Indonesia. Fourth 

edition. Basingstoke: Palgrave Macmillan. pp. 294-321. 

    3 Clark D. Neher. (2010). Southeast Asia: Crossroads of the World. 2nd edition. DeKalb: Northern 

Illinois University Press. p. 112. 
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    ปัญหาส าคัญของการเมืองอินโดนีเซียช่วงนั้น คือ สถาบันประชาธิปไตยดูจะไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรม

อินโดนีเซียดังข้ออ้างของซูการ์โน เพราะแบบแผนทางวัฒนธรรมนี้ให้ความส าคัญต่อการมีตัวแทนทางการเมืองหรือ

การรวมกลุ่มทางการเมืองน้อยมาก นอกจากนั้น ก็ยังเป็นวัฒนธรรมที่ขาดการมีความไว้เนื้อเชื่อใจ ซึ่งจ าเป็น

ส าหรับการท าให้ระบอบประชาธิปไตยงอกงามขึ้นได้ ด้วยเหตุนี้พรรคการเมืองจึงมีลักษณะที่ท าให้ความเป็น

อันหนึ่งอันเดียวกันในชาติอันเป็นความมุ่งหวังส าคัญสูงสุดของซูการ์โนเสื่อมคลายลง กล่าวคือ พรรคการเมืองมิได้

ให้สนใจต่อประเด็นทางการเมืองหรือการมีตัวแทนของกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ แต่เกี่ยวข้องอยู่กับตัวบุคคลผู้มี

บทบาทโดดเด่น ซึ่งมุ่งท่ีการรักษาสถานะและต าแหน่งระดับสูงของตนไว้เท่านั้น4 

    ระบอบประชาธิปไตยแบบชี้น าที่ซูการ์โนประกาศจัดตั้งขึ้นในช่วงปลายทศวรรษ 1950 จริงๆ แล้วเป็น

อ านาจนิยมรูปแบบหนึ่ง ซ่ึงมีลักษณะเป็นการผสมผสานกันอย่างประหลาดของระเบียบวิธีการแบบจารีตของ

หมู่บ้านอินโดนีเซียในการตัดสินใจโดยการปรึกษาหารือ [Consultation หรือ “มุสจาวาระห์” (Musjawarah) ใน

ภาษาอินโดนีเซีย] เพ่ือหาทางที่จะให้มีการตกลงกันโดยฉันทามติ [Consensus หรือ “มูฟากัต” (Mufakat) ใน

ภาษาอินโดนีเซีย]5 กับรูปแบบฟาสซิสต์ของญี่ปุ่น (ที่ยึดครองอินโดนีเซียระหว่างสงครามมหาเอเชียบูรพา) และสัจ

นิยมเชิงสังคม (Socialist Realism)6 ในบริบททางการเมืองของอินโดนีเซียขณะนั้นอ านาจนิยมรูปแบบนี้ถูกน ามา

เป็นค าตอบให้แก่ความล้มเหลวของการเมืองแบบเลือกตั้งตามแนวทางของตะวันตก ซูการ์โนแสดงความหยาม

เหยียดแนวทางนี้ ซึ่งเขาเรียกว่า “ประชาธิปไตย 50 + 1 เปอร์เซ็นต์” (คือการใช้เสียงข้างมากแบบปกติ) อันเป็น

ระบบที่เขาเห็นว่าสร้างความแตกแยกเป็นฝักเป็นฝ่าย7 

    ประชาธิปไตยในแบบของซูการ์โนจึงลดบทบาทของพรรคการเมืองโดยมิได้ยุบเลิกองค์กรทางการเมือง

เหล่านี้ไปเลย กลุ่มทางการเมืองที่เข้ามามีบทบาทเพ่ิมมากขึ้น คือ กลุ่มเฉพาะ (Functional Groups) ในด้านต่างๆ 

เช่น กลุ่มสตรี ยุวชน ชาวนา และอ่ืนๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกองทัพ มีการสร้างค าขวัญทางอุดมการณ์ขึ้นเพ่ือท าให้

ระบอบประชาธิไตยแบบชี้น าดูมีคุณูปการต่อการปฏิวัติโลกที่น าโดย “ปากเสียงของประชาชน” ผู้มีความโดดเด่น

ไม่เหมือนใคร คือ ซูการ์โน 

    แม้ว่าซูการ์โนจะมีบทบาทโดดเด่นเป็นศูนย์กลางทางการเมืองในอินโดนีเซียสมัยนั้น แต่จะเห็นต่อไปว่า 

พลวัตทางการเมืองของระบอบประชาธิปไตยแบบชี้น ากลับเป็นผลจากการแข่งขันที่เข้มข้นรุนแรงยิ่งขึ้นทุกที

ระหว่าง 2 ขั้วทางการเมืองซึ่งเป็นศัตรูที่ยากจะรอมชอมกันได้ คือ กองทัพและพรรคคอมมิวนิสต์อินโดนีเซีย 
                                                           

    4 Ibid. น. 113. 

    5 Ibid. แนวทางน้ีต่อมาไดก้ลายมาเป็นส่วนหน่ึงของ “วถีิอาเซียน” (ASEAN Way) ดว้ย 

    6 M. C. Ricklefs et al. (2010). A New History of Southeast Asia. Basingstoke: Palgrave Macmilla. p. 

380. 

    7 Neher. Southeast Asia: Crossroads of the World. p. 113. 
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(Partai Komunis Indonesia – PKI) สภาพเช่นนี้ได้กดดันให้ซูการ์โนต้องละทิ้งระบอบปกครองประชาธิปไตย

แบบรัฐสภาเพ่ือหลีกเลี่ยงการยึดอ านาจโดยทหารที่มีผู้น าส าคัญในขณะนั้น คือ พลเอกอับดุล ฮาริส นาซูติออน 

(Abdul Haris Nasution)  

    ในบรรยากาศแห่งกระแสความคิดรุนแรงที่มีมากข้ึนขณะนั้น กิจการของดัตช์ได้ถูกโอนมาเป็นของรัฐ 

และการบริหารกิจการเหล่านี้ก็ถูกยึดครองโดยทหาร ท าให้กองทัพอินโดนีเซียกลายมาเป็นพลังทางเศรษฐกิจที่โดด

เด่นเป็นเอกเทศนอกเหนือไปจากการผูกขาดการใช้ก าลังทางทหาร PKI ก็เติบโตขยายตัวอย่างมากในช่วงเดียวกันนี้

อย่างน้อยในแง่ของจ านวนสมาชิกพรรคและแนวร่วม แต่ก็ไม่เคยประสบความส าเร็จในการจัดตั้งกองก าลังติดอาวุธ

ของตนเองแม้ว่า PKI จะสามารถแทรกซึมเข้าไปในกองทัพ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งกองทัพอากาศ) ได้ระดับหนึ่งก็ตาม 

ดังจะเห็นต่อไปว่า ด าริที่จะให้ PKI มีก าลังติดอาวุธของตนเองมีส่วนในการก่อให้เกิดวิกฤตที่น าไปสู่การล่มสลาย

ของ PKI ในที่สุด เพราะเมื่อถึงจุดที่ต้องใช้ก าลังต่อกัน ฝ่ายกองทัพก็อยู่ในสภาพที่เหนือกว่า PKI อย่างมาก8 

    ในประเทศท่ีเต็มไปด้วยความแตกต่างด้านภาษา ชาติพันธุ์ วัฒนธรรมและความคิดทางการเมือง การ

แข่งขันทางการเมืองตั้งแต่ช่วงของเสรีนิยมแห่งระบบรัฐสภามาจนถึงสมัยประชาธิปไตยแบบชี้น า ได้ก่อให้เกิดความ

ขัดแย้งและความเกลียดชังที่รุนแรงยิ่งขึ้นทุกที โดยที่ความขัดแย้งและความเกลียดชังที่รุนแรงที่สุด ก็คือระหว่าง

กองทัพและ PKI ที่ได้กล่าวแล้วนั่นเอง 

    ความเป็นศตัรูระหว่างกองทัพและ PKI กล่าวได้ว่าสามารถสืบย้อนไปถึง ค.ศ. 1948 เมื่อการกบฏโดย

คอมมิวนิสต์และกลุ่มฝ่ายซ้ายที่มาดิอุน (Madiun) ในชวาตะวันออก ถูกกองทัพบกของฝ่ายสาธารณรัฐ (จัดตั้งขึ้น

ภายหลังการประกาศเอกราชในเดือนสิงหาคม 1945) ปราบปรามอย่างราบคาบ การสังหารนายพลส าคัญๆ ของ

อินโดนีเซียโดย “ขบวนการ 30 กันยายน” (จะกล่าวถึงต่อไป) เชื่อกันว่าเป็นการ “แก้แค้น” ให้แก่วีรบุรุษของ

คอมมิวนิสต์ที่เสียชีวิตในการกบฏครั้งนั้น โดยน้ ามือของกองทัพ9 ความขัดแย้งเข้มข้นรุนแรงยิ่งขึ้นในช่วงทศวรรษ 

1950 และต้นทศวรรษต่อมาเมื่อ PKI เป็นคู่แข่งที่คุกคามท้าทายอ านาจของกองทัพอินโดนีเซียซึ่งมิได้มีความเป็น

อันหนึ่งอันเดียวกันนัก 

    พัฒนาการส าคัญในช่วงนี้ คือ ซูการ์โนและ PKI เริ่มมีความใกล้ชิดกันมากขึ้น เมื่อฝ่ายกองทัพเริ่มการ

รณรงค์ต่อต้านการด าเนินงานของคอมมิวนิสต์ในภูมิภาคต่างๆ ที่มีหน่วยก าลังของกองทัพประจ าอยู่ ซูการ์โนก็หัน

มาขัดขวางการด าเนินงานของฝ่ายนายทหารที่ต่อต้านคอมมิวนิสต์โดยพยายามเลิกล้มมาตรการต่างๆ ที่ฝ่าย

กองทัพใช้เพ่ือต่อต้าน PKI และหาทางเข้ามาควบคุมการด าเนินงานทางการเมืองของกองทัพเข้มงวดยิ่งขึ้น10 
                                                           

    8 Ricklefs et al. Ibid. pp. 380-381. 

    9 Denis Warner. (1966). Reporting Southeast-Asia. Sydney: Angus and Robertson. p. 105. อย่างไรก็

ตาม จะเห็นต่อไปวา่ ยงัไม่มีหลกัฐานบ่งช้ีชดัเจนวา่ PKI คือตวัการส าคญัท่ีสุดในเหตุการณ์คร้ังน้ี 

    10 Peter Polomka. (1971). Indonesia since Sukarno. Penguin Books. p. 62. 
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    ความใกล้ชิดระหว่างซูการ์โนกับ PKI กล่าวได้ว่า เกี่ยวข้องอย่างส าคัญกับความสอดคล้องด้านนโยบาย

ต่างประเทศของทั้ง 2 ฝ่าย แนวนโยบายของ PKI ตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษ 1960 คือ การพยายามสร้างฐานก าลังของ

ตนด้วยการเรียกร้องความรู้สึกชาตินิยมมากกว่าจะเน้นอุดมการณ์คอมมิวนิสต์ วิธีการปลุกระดมความรู้สึกรักชาติก็

คือการเน้นความรู้สึกหวั่นเกรงจักรวรรดินิยม ในแง่นี้จึงกล่าวได้ว่า PKI สะท้อนแนวคิดของซูการ์โนที่ใช้ยุทธศาสตร์

ต่อต้านจักรวรรดินิยมเพ่ือสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในชาติ (รวมทั้งเพ่ือให้อินโดนีเซียได้รับการยอมรับว่า

เป็นมหาอ านาจส าคัญชาติหนึ่งในโลก)11 ส าหรับ PKI ยุทธศาสตร์ต่อต้านจักรวรรดินิยมยังมีนัยส าคัญทางการเมือง

ภายในประเทศ คือ เป็นการตัดก าลังสนับสนุนทั้งด้านวัตถุและด้านก าลังใจแก่คู่ปรปักษ์ส าคัญทางการเมืองของตน 

คือ กองทัพ (ตัดโอกาสที่กองทัพจะได้รับการสนับสนุนจากจักรวรรดินิยมอันได้แก่ มหาอ านาจตะวันตก) รวมทั้ง

เป็นการตรึงความสนใจของกองทัพไว้ที่การต่อสู้ทางภายนอก [โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างการเรียกร้องนิวกินี

ตะวันตกและการด าเนินนโยยายเผชิญหน้า (Konfrontasi) กับมาเลเซีย] จนไม่มีโอกาสที่จะมาคิดหาวิธีการก าจัด

กวาดล้างคอมมิวนิสต์ในบ้านของตนเอง12 

    ยุทธศาสตร์ทางการเมืองของ PKI ไม่ใช่การต่อสู้ด้วยอาวุธ แต่อาศัยการสร้างเครือข่ายทางการเมืองเพ่ือ

เข้ามามีอ านาจในแนวทาง “ประชาธิปไตย” หากมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นหรือหากความพยายามของซูการ์โนที่จะน า

คอมมิวนิสต์เข้าร่วมรัฐบาล (ตามสูตรทางการเมืองที่เรียกย่อๆ ว่า Nas-A-Kom อันเป็นความพยายามที่จะสร้าง

ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายในชาติของพลัง 3 ฝ่าย คือ พลังชาตินิยม ศาสนา และคอมมิวนิสต์) ประสบ

ความส าเร็จ ยุทธศาสตร์ “แนวร่วม” ในลักษณะนี้ของ PKI อาศัยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับซูการ์โนใน

นโยบายต่อต้านจักรวรรดินิยมเป็นส าคัญ 

    ในลักษณะหนึ่งจึงกล่าวได้ว่า PKI เติบโตเข้มแข็งขึ้นทั้งจากการปกป้อง (จากการต่อต้านของกองทัพ) 

และอุปถัมภ์ของซูการ์โนโดยเฉพาะในการสร้างเครือข่ายการจัดตั้งและในการเป็นกลุ่มผูกขาดการเรียกร้องพลัง

ชาตินิยมจนเป็นที่ยอมรับของชนชั้นน าที่มิใช่คอมมิวนิสต์ ซึ่งรวมไปถึงบางส่วนของกองทัพ โดยที่ซูการ์โนก็ดูจะเห็น

ว่า พลังฝ่ายซ้ายรวมทั้ง PKI สมควรเป็นผู้สืบทอดการน าการปฏิวัติของอินโดนีเซียต่อจากตน13 จึงพยายามลดทอน

อ านาจและความส าคัญของกองทัพ ดังจะเห็นได้ว่ากระทั่งระหว่างการเรียกร้องนิวกินีตะวันตกและการเผชิญหน้า

เพ่ือ “บดขยี”้ มาเลเซีย (จะกล่าวถึงในภายหลัง) บทบาทของกองทัพที่ต้องเผชิญสงครามที่ไม่อาจจะเอาชนะได้

ด้วยก าลังทหารก็ถูกบดบังโดยการทูตท่ีมีแต่จะเสริมฐานะของซูการ์โนและ PKI นอกจากนั้น ที่ส าคัญคือ ในช่วง
                                                           

    11 Ruth T. McVey. (1968). “Indonesian Communism and China”. in Tang Tsou (ed.). China in 

Crisis, Volume 2: China’s Policies in Asia and America’s Alternatives. Chicago: The University of Chicago 

Press. p. 374. 

    12 Ibid. pp. 374-375. 

    13 Ibid. pp. 376-377. 
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เวลาเดียวกันนี้ความใกล้ชิดกับจีนและอิทธิพลของปักกิ่งก็เริ่มเข้ามามีผลกระทบต่อการเมืองภายในของอินโดนีเซีย

โดยตรง ประเด็นเรื่องนี้แสดงให้เห็นความเกี่ยวพันใกล้ชิดระหว่างการเมืองภายในและการเมืองระหว่างประเทศ 

บางส่วนของความเก่ียวพันดังกล่าวจะกล่าวถึงในเรื่องที่ 4.1.1 นี้ แต่อีกบางส่วนจะกล่าวถึงในเรื่องที่ 4.1.3 ที่เป็น

เรื่องนโยบายต่างประเทศของอินโดนีเซียในยุคสงครามเย็น 

    เมื่อนโยบายของอินโดนีเซียหันไปในทางแข็งกร้าวรุนแรงมากข้ึนในทางเดียวกับปักก่ิงนั้น กลุ่มต่อต้าน

คอมมิวนิสต์หรือที่ต้องการให้มีการตกลงปัญหากับมาเลเซียก็ถูกโดดเดี่ยวหรือกีดกันไม่ให้มีบทบาทส าคัญ เมื่อถึง

ช่วงนี้กล่าวได้ว่า ซูการ์โนและ PKI ได้สร้างลัทธิทางการเมืองที่ไม่ว่าฝ่ายใดคัดค้านก็เสี่ยงที่จะหมดอิสรภาพ PKI 

เรียกร้องให้มีการ “ปรับระบบ” รัฐบาล บุคคลต่างๆ ทั้งในวงการเมืองและที่เป็นปัญญาชนต่างก็ถูกข่มขู่คุกคาม

และ/หรือถูกบีบให้พ้นจากต าแหน่งหน้าที่ของตน การไล่ล่าฝ่ายต่อต้านทางการเมืองกลายมาเป็นเรื่องปกติธรรมดา

ที่เกิดขึ้นเป็นประจ า สถานการณ์ทางการเมืองโดยรวมก็เต็มไปด้วยความปั่นป่วนโกลาหล มีการออกมาเดินขบวนที่

มีผู้คนเข้าร่วมจ านวนมากและการแสดงท่าทีในแนวทางปฏิวัติกันอย่างเป็นกิจวัตร14 

    อย่างไรก็ตาม การใช้ค าขวัญในแนวทางรุนแรงเพ่ือปลุกกระแสชาตินิยมไม่สามารถจะท าให้ประชาชน

ท้องอ่ิมข้ึนมาได้ เศรษฐกิจอินโดนีเซียขณะนั้นอยู่ในสภาพใกล้ล่มสลาย ผลของการเมืองแนวรุนแรงที่บั่นทอนการ

วางแผนทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริงเห็นได้จากแผนพัฒนา 8 ปีที่จัดท าข้ึนใน ค.ศ. 1960 ซึ่งประกอบด้วย 17 ภาค 

รวมกันเป็นเอกสาร 8 เล่ม และข้อความ 1945 วรรค เพื่อเป็นสัญลักษณ์การประกาศเอกราชเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 

1945 จาก ค.ศ. 1961 ถึง ค.ศ. 1964 อัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ประมาณร้อยละ 100 ต่อปี แต่เมื่อถึง ค.ศ. 1965 ก็ข้ึนไป

อยู่ที่ระดับร้อยละ 500 เป็นอย่างน้อย ทั้งองค์การด้านศาสนาและกองทัพต่างสงสัยและวิตกกังวลเกี่ยวกับการหัน

เหไปในแนวทางรุนแรงมากข้ึนทุกทีเช่นนี้ โดยเชื่อว่าหากในที่สุดแล้วแนวทางเช่นนี้ส่งผลให้ PKI ขึ้นมามีอ านาจ 

พวกเขาก็จะเป็นฝ่ายที่ประสบเคราะห์กรรม ฝ่ายต่อต้านคอมมิวนิสต์จึงเริ่มตอบโต้การรุกคืบหน้าของ PKI และเมื่อ

ความรุนแรงขยายตัวมากขึ้น PKI ก็กลับตกเป็นฝ่ายตั้งรับ ซึ่งท าให้เห็นว่าฐานก าลังที่ PKI เคยอ้างเป็นตัวเลขไว้นั้น 

(ใน ค.ศ. 1964 PKI อ้างว่ามีสมาชิกถึง 3 ล้านคนกับอีก 16 ล้านคนในองค์การสมทบต่างๆ ที่อยู่ภายใต้พรรค) มิได้

มีแก่นสารแท้จริง 

    ที่ส าคัญคือ การที่ซูการ์โนน าพาประเทศเข้าไปใกล้ชิดกับจีน ย่อมมีผลในทางเสริมสร้างฐานะของ PKI 

และสร้างความกดดันอย่างหนักแก่กองทัพอินโดนีเซีย ความเคลื่อนไหวส าคัญที่สุดในเรื่องนี้ คือการที่ซูการ์โนโดย

การเรียกร้องของ PKI ยอมรับที่จะให้มีการจัดตั้ง “กองก าลังที่ 5” (Fifth Force) นอกเหนือไปจากก าลัง 3 เหล่า

ทัพและต ารวจ ด้วยการติดอาวุธให้แก่ให้แก่ชาวนาและกรรมกร ความเคลื่อนไหวครั้งนี้นับเป็นการ “รุกฆาต” 

โดยตรงต่อกองทัพอินโดนีเซีย ซึ่งคัดค้านเรื่องนี้อย่างหนัก ด ารินี้มาจากข้อเสนอของนายกรัฐมนตรีโจว เอินไหล 

(Zhou Enlai) แห่งจีนที่ให้อินโดนีเซียจัดตั้ง “กองทัพประชาชน” ขึ้น และเป็นสิ่งที่ PKI เคยเรียกร้องมาเป็น

                                                           

    14 Ricklefs et al. Ibid. p.381. 
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เวลานานแล้ว15 ความเคลื่อนไหวด้านการเมืองภายในอินโดนีเซียช่วงนี้เกี่ยวข้องใกล้ชิดกับพัฒนาการของ

สถานการณ์ทางภายนอก จึงกล่าวได้ว่าสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกขณะนั้นมีส่วนน าไปสู่เหตุการณ์คืนวันที่ 

30 กันยายนต่อกับช่วงวันต่อมาใน ค.ศ. 1965  

    เหตุการณซ์ึ่งต่อมาเรียกว่า “เกสตาปู” (Gestapu ค าย่อในภาษาอินโดนีเซียแปลว่า “ขบวนการ 30 

กันยายน”) น าไปสู่การล่มสลายของระบอบประชาธิปไตยแบบชี้น าของซูการ์โน เหตุการณ์นี้ ซึ่งเกิดขึ้นในคืนวันที่ 

30 กันยายนต่อกับวันต่อมาใน ค.ศ. 1965 ดังได้กล่าวแล้วนั้น มักเป็นที่เข้าใจกันว่าเป็นความพยายามของ

คอมมิวนิสต์ที่จะยึดอ านาจการปกครอง อย่างไรก็ตาม ความเคลื่อนไหวและการคบคิดต่างๆ มีความซับซ้อนอย่าง

มาก ตลอดจนมีความสับสนของหลักฐานข้อมูลต่างๆ เพราะมีความพยายามที่จะให้ข้อมูลหลักฐานที่ถูกบิดเบือน

หรือข้อทูลหลักฐานเท็จไปพร้อมกันด้วย จนท าให้เป็นไปไม่ได้ที่ความจริงทั้งหมดเกี่ยวกับการวางแผนก่อการครั้งนี้

จะเป็นที่ปรากฏ ความเป็นจริงเท่าท่ีทราบคือ กลุ่มผู้ก่อการ ซึ่งเป็นนายทหาร “หัวก้าวหน้า” และไม่พอใจกองทัพ 

มีสายสัมพันธ์กับ PKI โดยที่ทั้งองค์การสตรีและยุวชนของ PKI เข้าร่วมในขบวนการนี้ด้วย16 ปฏิบัติการส าคัญโดย

พวกก่อการคือการสังหารนายพลส าคัญของกองทัพอินโดนีเซีย 6 คนและเจ้าหน้าที่ทางทหารอีก 1 คน17 

    ผู้ที่รอดพ้นจากการสังหารครั้งนี้ไปได้ คือ พลเอกนาซูติออน และ พลตรีซูฮาร์โต ผู้บัญชาการกองก าลัง

ส ารองทางยุทธศาสตร์ (KOSTRAD) ซึ่งเป็นหน่วยก าลังชั้นหัวกะทิของกองทัพอินโดนีเซีย ซูฮาร์โตอาจจะมิได้อยู่ใน

บัญชีของนายทหารที่จะถูกก าจัดตั้งแต่แรก (แต่ข้อมูลบางแหล่งก็ระบุว่าเขาเป็นเป้าสังหารคนส าคัญ)18 ท าให้เขา

สามารถเข้ามาบังคับบัญชากองทัพบกเพ่ือต่อต้านการรัฐประหารและสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ภายในชั่ว

ระยะเวลาอันสั้น19 

                                                           

   15 Warner. Ibid. pp. 97-98. 

    16 Ricklefs et al. Ibid. p.382. 

    17 นายพลทั้ง 6 คนท่ีถูกสังหารคร้ังน้ี ไดแ้ก่ พลโท Achmad Yani (ผูบ้ญัชาการทหารบกและมีต าแหน่ง

เป็นรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลดว้ย) พลตรี R. Suprapto (รองผูบ้ญัชาการทหารบกคนท่ี 2) พลตรี M. T. Harjono 

(รองผู ้บัญชาการทหารบกคนท่ี 3) พลตรี S. Parman (ผู ้ช่วยผู ้บัญชาการทหารบกคนท่ี 1) พลจัตวา D. I. 

Pandjaitan (ผูช่้วยผูบ้ญัชาการทหารบกคนท่ี 4) และพลจตัวา Sutojo Siswomihardjo (นายทหารพระธรรมนูญ) 

Harold Crouch, The Army and Politics in Indonesia (Jakarta/Kuala Lumpur: Equinox Publishing, 2007), p. 99 

    18 Kishore Mahbubani and Jeffrey Sng. (2017). The ASEAN Miracle: A Catalyst for Peace. 

Singapore: Ridge Books. p. 61. 

    19 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัเหตุการณ์น้ีใน ธีระ นุชเป่ียม. เร่ืองเดียวกัน. น. 5-51 - 5-52. 
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ดังได้กล่าวแล้วว่าเราคงไม่สามารถทราบความเป็นจริงทั้งหมดเก่ียวกับเหตุการณ์นี้ได้ตลอดไป ท าให้

นักวิเคราะห์ชาวอินโดนีเซียมีสมมุติฐานและตีความการพยายามก่อการรัฐประหารเมื่อวันที่ 30 กันยายนไปใน 3 

แนวทางด้วยกัน แนวทางที่หนึ่งชี้ว่าการพยายามยึดอ านาจเป็นเรื่องภายในกองทัพบกท่ีวางแผนด าเนินการโดย

นายทหารระดับล่างที่มิได้อยู่ใต้การครอบง าของอิทธิพลภายนอก แนวทางที่สองซึ่งมีการเสนอขึ้นมาเมื่อไม่นานมา

นี้เห็นว่าซูฮาร์โตมีส่วนในการวางแผนยึดอ านาจ แนวทางที่สามอันเป็นแนวทางที่เสนอโดยซูฮาร์โตและผู้สนับสนุน

เขาท่ีเป็นพวกอนุรักษ์นิยม ยืนยันว่าทหารที่ก่อการกบฏสมคบกับซูการ์โนและ PKI เพ่ือสถาปนารัฐสังคมนิยมซึ่งจะ

มีซูการ์โนเป็นผู้น าอย่างน้อยในช่วงแรก แนวทางการตีความนี้ถูกใช้เป็นข้ออ้างส าหรับการเข่นฆ่าในช่วง 2 ปี

หลังจากนั้น20 

    เมื่อซูฮาร์โตขึ้นมาคุมอ านาจภายหลังเหตุการณ์ครั้งนั้น กองทัพอินโดนีเซียก็เห็นโอกาสที่จะก าจัดศัตรู

หลักของตน คือ PKI และกวาดล้างอิทธิพลคอมมิวนิสต์ที่ได้แทรกซึมอยู่ในบางส่วนของกองทัพ PKI กลายเป็น

พรรคการเมืองนอกกฎหมาย ที่ส าคัญคือ โดยอาศัยการสนับสนุนจากองค์การหลักทางศาสนาและนักศึกษาซึ่งเป็น

นักเคลื่อนไหว การเข่นฆ่าสังหารทั้งผู้น าและสมาชิกของ PKI อย่างขนานใหญ่ก็เกิดข้ึนพร้อมๆ กับท่ีกองทัพ

ด าเนินการก าจัดกวาดล้างคอมมิวนิสต์และผู้ฝักใฝ่ลัทธินี้ในองค์กรของตน เราคงไม่อาจทราบได้ว่ามีผู้ถูกสังหารไป

ในครั้งนี้เป็นจ านวนเท่าใด แต่ก็ประมาณว่าจ านวนผู้ที่เสียชีวิต ซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยว่าเป็นคอมมิวนิสต์ คงอยู่ในระดับ

ไม่น้อยกว่า 500,000 คน นอกจากนั้นยังมีอีกเป็นจ านวนหลายพันคนถูกจับกุมคุมขัง ทรมาณ และถูกควบคุมตัว

โดยไม่มีการไต่สวนเป็นเวลาหลายปี21 

    ด้วยเหตุที่ความผูกพันกับพรรคการเมืองมักจะเป็นไปตามอัตลักษณ์หรือแบบอย่างทางศาสนาในชวา 2 

แบบ คือ “ซานตริ” (santri) อันเป็นอัตลักษณ์หรือแบบอย่างของผู้ที่ยึดมั่นในหลักศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัด 

และ “อาบังงัน” (abangan) อันได้แก่ผู้ที่มิได้ยึดมั่นในแนวทางของศาสนาอย่างเคร่งครัด โดยทั่วไปคอมมิวนิสต์

มีอัตลักษณ์แบบหลังนี้ การเข่นฆ่าที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นจึงเป็นเรื่องของการที่อาบังงันได้รับเคราะห์กรรมจากน้ ามือ

ของซานตริ22 นอกจากนั้น ชุมชนคนเชื้อสายจีนในอินโดนีเซียก็ได้รับผลกระทบรุนแรงในช่วงนี้ด้วย เพราะชาว

อินโดนีเซียจ านวนมากยังคงหวาดระแวงว่า คนเชื้อสายจีนในประเทศของตนจงรักภักดีต่อจีนมากกว่าอินโดนีเซีย23 

ดังนั้น เมื่อเกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองขึ้นในประเทศนี้คนเชื้อสายจีนก็มักจะได้รับเคราะห์กรรมเช่นนี้

เสมอ อย่างไรก็ดี ผลส าคัญที่สุดของเหตุการณ์ 30 กันยายน คือ ระบอบประชาธิปไตยแบบชี้น าของซูการ์โนล่ม

สลายไปพร้อมกับ PKI 
                                                           

    20 Neher. Ibid. p. 114. 

    21 Ibid. และดูเพิ่มเติมใน Ricklefs et al. Ibid. pp. 382-383. 

    22 Riclefs et al. Ibid. p. 383. 

    23 Neher. Ibid. p. 114. 



 15 

 

กิจกรรม 4.1.1 

หลักปัญจศีลที่ซูการ์โนก าหนดขึ้นประกอบด้วยอะไรบ้าง 

 

แนวตอบกิจกรรม 4.1.1 

หลักปัญจศีล คือ หลัก 5 ประการที่ก าหนดให้เป็นรากฐานของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย อันได้แก่ ความ

ศรัทธาในพระเจ้าสูงสุดองค์เดียว มนุษยธรรมนิยม ชาตินิยม อธิปไตยแห่งชาติ และความยุติธรรมทางสังคม  
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เรื่องท่ี 4.1.2 อินโดนีเซียในยุคเริ่มต้นของ “ระเบียบใหม่” 

 

    ภายหลังเหตุการณ์นี้ซูการ์โนพยายามระดมมวลชนให้สนับสนุนความเป็นผู้น าของเขาอย่างที่เขามักจะใช้

วิธีการนี้มาแล้วในอดีต แต่เมื่อถึงขณะนั้นการใช้บุคลิกอันเป็นที่ชื่นชอบของมวลชน (Charisma) ดูจะไม่มี

ประสิทธิผลอีกแล้ว ในช่วงเวลาหลายเดือนหลังเหตุการณ์ซูฮาร์โตเดินแผนได้เหนือกว่าซูการ์โนและผู้สนับสนุนเขา

ครั้งแล้วครั้งเล่า เมื่อถึง ค.ศ. 1966 ซูฮาร์โตก็สามารถคุมอ านาจในประเทศได้อย่างเป็นผล โดยซูการ์โนถูกลดลงไป

เป็นเพียงประธานาธิบดีโดยต าแหน่งที่ไม่มีอ านาจแท้จริงใดๆ ปีต่อมาซูฮาร์โตก็ขึ้นรักษาการในต าแหน่งประธานธิ

บดี (Acting President) และขึ้นด ารงต าแหน่งอย่างเป็นทางการใน ค.ศ. 1968 เมื่อถึงช่วงนี้ระบอบปกครองใหม่ใน

อินโดนีเซียที่เรียกว่า “ระเบียบใหม่” (New Order หรือ Orde Baru) ของซูฮาร์โตกเ็ข้ามาแทนที่ระบอบ

ประชาธิปไตยแบบชี้น าของซูการ์โนได้อย่างเบ็ดเสร็จ ซูการ์โน ซึ่งมีปัญหาสุขภาพมาก่อนหน้านั้นชั่วระยะเวลาหนึ่ง

แล้ว ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 1970  

    การเปลี่ยนผ่านจากระบอบประชาธิปไตยแบบชี้น าไปสู่ “ระเบียบใหม่” ในช่วงปลายทศวรรษ 1960 มี

นัยส าคัญไม่แต่เฉพาะต่อการเมืองภายในอินโดนีเซียเท่านั้น แต่ยังมีผลต่อพัฒนาการความร่วมมือในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ด้วย กล่าวคือ การสิ้นอ านาจของซูการ์โนที่ด าเนินนโยบายต่อต้านมาเลเซียตั้งแต่ต้นทศวรรษ 

1960 (นอกเหนือไปจากปัจจัยอื่นๆ) เป็นเงื่อนไขส าคัญที่ท าให้การก่อตั้งอาเซียนในเดือนสิงหาคม 1967 เกิดขึ้นได้ 

นอกจากนี้ เราจะเห็นต่อไปว่า แม้กระแสพลังทางการเมืองในอินโดนีเซียมิได้เห็นพ้องกับการขยายความร่วมมือใน

ภูมิภาค โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับ “การเปิดเสรี” เพ่ือขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ แต่การตัดสินใจของซู

ฮาร์โตที่จะยึดถืออาเซียนเป็นหลัก ก็เป็นคุณูปการส าคัญยิ่งต่อพัฒนาการของอาเซียน โดยเฉพาะในช่วงทศวรรษ 

1980-1990 

    “ระเบียบใหม”่ ของซูฮาร์โตนั้นเห็นได้ชัดว่า เป็นอ านาจนิยมทีเ่ป็นเผด็จการอีกรูปแบบหนึ่ง แต ่ซูฮาร์โต

ก็ต่างไปจากผู้เผด็จการในอีกหลายประเทศ (รวมทั้งเมียนมาในช่วงที่อยู่ภายใต้เผด็จการทหารเช่นเดียวกับ

อินโดนีเซีย) ที่ส่งเสริมการกินดีอยู่ดีของประชาชนและการพัฒนาประเทศจนท าให้อินโดนีเซียเป็นประเทศหนึ่งใน

โลกก าลังพัฒนาที่ประสบความส าเร็จด้านการพัฒนาอย่างมาก แม้ว่าในที่นี้เราจะมุ่งความสนใจไปที่บริบททาง

การเมืองในประเทศนี้ แต่ก็ต้องย้ าว่าความส าเร็จด้านเศรษฐกิจเป็นเงื่อนไขส าคัญท าให้มี “เสถียรภาพทาง

การเมือง” อย่างน้อยในแง่ที่ว่า ช่วงระยะส่วนใหญ่ของระเบียบใหม่ของซูฮาร์โตแทบไม่มีความปั่นป่วนวุ่นวายทาง

การเมือง ยกเว้นความรุนแรงในช่วงเริ่มต้นและปลายสมัยนี้เท่านั้น ความเข้มแข็งและการมีเสถียรภาพใน

อินโดนีเซีย ซึ่งเป็นประเทศใหญ่ที่สุดในอาเซียน ย่อมส่งผลในทางบวกต่อความเข้มแข็งและความก้าวหน้าของ

อาเซียนในด้านความร่วมมืออีกทอดหนึ่ง โดยเฉพาะในช่วงทศวรรษ 1980-1990 ดังกล่าวแล้ว 
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    ช่วงสมัยที่ซูฮาร์โตมีอ านาจในอินโดนีเซียยาวนานถึงประมาณ 3 ทศวรรษ ดังนั้น การศึกษาเรื่องราวของ

สมัยนี้จึงสามารถแบ่งได้เป็นหลายช่วงด้วยกัน ตัวอย่างเช่น เอ็ม. ซี. ริเคลฟส์ (M. C. Ricklefs) แบ่งสมัยของซูฮาร์

โตเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงของ “การสร้างระเบียบใหม่ ค.ศ. 1965-75” (Creating the New Order 1965-75)24 ช่วง

ต่อมาเป็นช่วง “ระเบียบใหม่เมื่อรุ่งเรืองสูดสุด ค.ศ. 1976-88” (The New Order at Its Peak 1976-88)25 และ

ช่วงสุดท้าย คือ ช่วงของ “การท้าทาย วิกฤต และการล่มสลายของระเบียบใหม่ ค.ศ. 1989-9826 

    อย่างไรก็ดี ในที่นี้เราแบ่งช่วงของบริบททางการเมืองในอินโดนีเซียเป็น 4 ช่วงทศวรรษด้วยกันตั้งแต่ช่วง

ทศวรรษ 1960 ดังนั้น ช่วงที่ซูฮาร์โตมีอ านาจจึงคาบเกี่ยวตั้งแต่ประมาณ ค.ศ. 1967 จนถึงปลายทศวรรษ 1990 

บริบททางการเมืองของอินโดนีเซียที่เป็นเนื้อหาสาระส าคัญของหน่วยนี้จึงอยู่ที่ช่วง “ระเบียบใหม่” นี้เอง โดยที่

เรื่องท่ี 4.1.2 นี้จะกล่าวถึงช่วงเริ่มต้นของระเบียบใหม่ตั้งแต่ประมาณปลายทศวรรษ 1960 จนถึงต้นทศวรรษต่อมา 

ส่วนบริบททางการเมืองในช่วงทศวรรษ 1970-1990 จะเป็นเนื้อหาสาระของตอนที่ 2-4 

    ระเบียบใหม่ของซูฮาร์โตควบคุมอินโดนีเซียไว้ได้อย่างมั่นคงตั้งแต่ต้นทศวรรษ 1970 เขาอาศัยทั้งกองทัพ

และการสร้างฐานสนับสนุนทางการเมืองในการค้ าจุนระบอบปกครองของเขา การด าเนินงานส าคัญในการสร้าง

ฐานสนับสนุนทางการเมือง คือ การสลายระบบพรรคการเมืองที่มีมาก่อนหน้านั้น พรรคการเมืองที่ยังคงอยู่โดยมิได้

ถูกก าหนดให้เป็นพรรคการเมืองนอกกฎหมายเหมือนเช่น PKI ถูกยุบรวมกันเป็น 2 พรรคใหญ่ในช่วง ค.ศ. 1967-

1971 พรรคการเมืองที่มิได้เป็นพรรคแนวศาสนาอิสลาม เช่น พรรคชาตินิยม (PNI) พรรคคาทอลิก (Catholic 

Party) และพรรคมูร์บา (Murba Party) ซึ่งเป็นพรรคการเมืองแนวสังคมนิยม ถูกน ามาร่วมกันเป็นพรรค

ประชาธิปไตยอินโดนีเซีย (Indonesian Democratic Party – PDI) ส่วนพรรคการเมืองแนวศาสนาอิสลามก็ถูก

น ามารวมเป็นพรรคซึ่งมีชื่อที่มีความหมายกลางๆ โดยมิได้บ่งบอกว่าเป็นพรรคการเมืองแนวศาสนาอิสลาม คือ 

พรรคสหพัฒนาการ (United Development Party – PPP) พรรคที่รวมกันเป็น 2 พรรคนี้เท่านั้นที่ได้รับอนุญาต

ให้แข่งขันในการเลือกตั้งกับพรรครัฐบาล (จะกล่าวถึงต่อไป) ได้27 

    การรวมพรรคการเมืองที่มีความแตกต่างหลากหลายอย่างมาก (การด าเนินงานในลักษณะนี้รวมไปถึง

การก าจัดกวาดล้างบุคคลและอิทธิพลที่ไม่พึงปรารถนาในพรรคต่างๆ ด้วย) ใช่ว่าจะด าเนินการได้โดยง่าย ในหลาย

เขตพ้ืนที่ทหารต้องใช้การบังคับ โดยที่ผู้น าพรรคในท้องถิ่นบางคนถูกขู่ว่าจะประสบชะตากรรมแบบพวก

                                                           

    24 Ricklefs. Ibid. pp. 322-342. 

    25 Ibid. pp. 344-362. 
26 Ibid. pp. 363-381. 

    27 Adrian Vickers. (2013). A History of Modern Indonesia. Second edition. Cambridge: Cambridge 

University Press. p. 167. 
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คอมมิวนิสต์หากไม่ยอมเดินตามแนวทางที่รัฐก าหนด28 ผลส าคัญท่ีเกิดขึ้นจากการรวมพรรคการเมืองต่างๆ เข้า

ด้วยกันเป็น 2 พรรคใหญ่ๆ ดังกล่าว คือ ท าให้เป็นการยากที่จะควบคุมกันภายในได้ ซึ่งส่งผลอีกทอดหนึ่งในการท า

ให้พรรคการเมืองไม่มีพลังในการด าเนินงานทางการเมืองได้อย่างมีประสิทธิผล 

    ในขณะเดียวกันนั้น กองทัพได้สร้างพรรคหรือกลุ่มทางการเมืองของตนเองขึ้นมาเรียกว่า “โกลการ”์ 

(Golkar) ซึ่งเป็นชื่อย่อในภาษาอินโดนีเซีย “โกลองงัน การ์ยา” (Golongan Karya) รากฐานของ Golkar คือ กลุ่ม

เฉพาะต่างๆ ดังนั้น Golkar จริงๆ แล้วจึงเป็นองค์การที่รวมกลุ่มต่างๆ เหล่านี้ไว้ด้วยกัน จึงไม่น่าจะถือว่าเป็นพรรค

การเมืองพรรคหนึ่ง กลุ่มส าคัญกลุ่มหนึ่ง คือ กลุ่มข้าราชการฝ่ายพลเรือน คนเหล่านี้ต้องแสดงความจงรักภักดีต่อ 

Golkar ไม่ใช่พรรคการเมืองที่เคยมีความเกี่ยวข้องผูกพันอยู่เดิม ท าให้เครือข่ายและอิทธิพลที่พรรคการเมืองต่างๆ 

เคยมีอยู่เหนือระบบราชการพลเรือนถูกท าลายลง กลุ่มส าคัญอีกกลุ่มหนึ่งได้แก่กองทัพนั่นเอง ซึ่งมีบทบาท

กว้างขวางตามแนวทาง “ภารกิจ 2 ด้าน” ของกองทัพ (จะกล่าวถึงต่อไป) อยู่แล้ว การเข้าร่วมใน Golkar สร้าง

ความชอบธรรมให้แก่นายทหารที่เข้าไปมีบทบาทเช่นนั้นในส่วนต่างๆ ของสังคม กองทัพได้รับหลักประกันว่าจะมีที่

นั่งในรัฐสภาจ านวนหนึ่ง29 ตลอดช่วง 3 ทศวรรษของระเบียบใหม่ Golkar ครอบง าการเลือกตั้งทุกครั้ง และเป็น

ฐานสนับสนุนทางการเมืองส าคัญให้แก่ระบอบปกครอง 

    โดยอาศัย Golkar เป็นกลไกส าคัญท าให้ซูฮาร์โตได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีถึง 6 ครั้ง (ไม่นับการได้รับ

เลือกครั้งแรกใน ค.ศ. 1968) คือ ใน ค.ศ. 1973, 1978, 1983, 1988, 1993 และ 1998 การได้รับเลือกเป็น

ประธานาธิบดีภายใต้ระเบียบใหม่มิใช่การเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน (การเลือกตั้งเช่นนั้นมีขึ้นเมื่อต้นทศวรรษ 

2000 นี่เอง) แต่เป็นการเลือกโดยสภาที่ปรึกษาประชาชน [People’s Consultative Assembly หรือ “มาเจลิส 

เปอร์มุสยาวาราตัน รักยัต” (Majelis Permusyawaratan Rakyat) เรียกย่อๆ มา MPR] ซึ่งมาจากทั้งการเลือกตั้ง

และแต่งตั้ง ในการเลือกซูฮาร์โตเป็นประธานาธิบดีแต่ละครั้ง MPR ลงคะแนนเสียงเป็นฉันทามติทุกครั้ง องค์การนี้

โดยหลักการแล้วเป็นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ แต่ในทางปฏิบัติมักจะมองกันว่าเป็นเพียง “ตรายาง” ให้แก่นโยบาย

ของซูฮาร์โตเท่านั้น 

“ด้วยการใช้ข้อบังคับซึ่งบัญญัติโดย MPR เพ่ือควบคุมก ากับตนเองขององค์กรนี้ ซูฮาร์โต

จัดการให้ MPR ประกอบด้วยผู้ที่อยู่ใต้การอุปถัมภ์ซึ่งควบคุมได้ และไม่ยอมให้นักการเมือง

อิสระเข้ามาเป็นสมาชิก ด้วยการให้สมาชิกภาพแก่ปัญญาชนส าคัญๆ และบรรณาธิการสื่อ

ที่ทรงอิทธิพล เขาก็ผูกพันคนเหล่านี้เข้ากับระบบอย่างแน่นแฟ้น และเป็นการสร้าง

หลักประกันว่าการวิพากษ์วิจารณ์โดยคนพวกนี้จะถูกตีความว่า เป็นการตีสองหน้า 

แม้กระทั่งสมาชิกท่ีมาจากการเลือกตั้งของสภาสูงสุดแห่งนี้ก็ยังไม่อาจเข้ามามีที่นั่งในสภา
                                                           

    28 Ibid.  

    29 Ibid. p. 166. 
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ได้หากมิได้ผ่านการ “ตรวจสอบ” เสียก่อน กระบวนการเช่นนี้เป็นหลักประกันว่า การ

เลือกประธานาธิบดีมิได้เป็นอะไรมากไปกว่าการแสดงที่ได้มีการก ากับและจัดเตรียมไว้แล้ว

เป็นอย่างดี โดยที่ฉากสุดท้ายก็เป็นบทสรุปที่ก าหนดไว้แล้วเท่านั้น”30 

    ได้กล่าวแล้วว่าภายใต้ระเบียบใหม่กองทัพอินโดนีเซียเข้าไปมีบทบาทในแทบจะทุกด้านของสังคมโดยมี

การก าหนดให้กองทัพมี “ภารกิจ 2 ด้าน” [dual function หรือ “ทวิฟังซี” (Dwi Fungsi)] นั่นคือ เป็นการผนวก

ภารกิจด้านความมั่นคงแห่งชาติเข้ากับการด าเนินงานด้านอ่ืนๆ ในสังคม รวมทั้งด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ความมุ่ง

หมายของการใช้แนวทางนี้ส าหรับกองทัพก็คือ เพื่อแสดงว่ากองทัพมีบทบาทไม่เพียงแต่ในด้านความม่ันคงแห่งชาติ

เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงด้านการพัฒนาประเทศด้วย31 กองทัพด าเนินบทบาทเช่นนี้มาตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ 

1960 และต่อมาใน ค.ศ. 1978 MPR ก็ให้การยอมรับการมี “ภารกิจ 2 ด้าน” ของกองทัพเป็นทางการ ในทาง

การเมืองเราอาจกล่าวได้ว่าการก าหนดให้กองทัพมีบทบาทเช่นนั้นเป็นวิธีการสร้างความชอบธรรมให้แก่การเข้ามา

มีบทบาทของกองทัพทั้งในด้านการเมืองภายในและการเมืองระหว่างประเทศนั่นเอง32 

    นายทหารมีต าแหน่งส าคัญในหน่วยงานและกิจการของรัฐทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติไปจนถึงระดับจังหวัด

และอ าเภอ แต่การเข้าไปมีบทบาทของกองทัพก็รวมไปถึงการเข้ามาควบคุมจนถึงกดข่ีทางการเมืองด้วย การแสดง

การต่อต้านทั้งมวลถูกปิดก้ันและปราบปราม การด าเนินงานของรัฐในลักษณะนี้ถูกเหนี่ยวรั้งไว้ได้โดยข้อจ ากัดของ

ระบบราชการที่ไร้ประสิทธิภาพเท่านั้น กองทัพไม่มีความเมตตาสงสารใดๆ เมื่อด าเนินการปิดสื่อสิ่งพิมพ์และจับกุม

คุมขัง ทรมาณ หรือแม้กระทั่งฆาตกรรมปรปักษ์ทางการเมือง การใช้ความรุนแรงโดยระบอบปกครองด าเนินไป

อย่างแทบไม่ถูกเหนี่ยวรั้งโดยเฉพาะในดินแดนรอบนอก คือ อาเจะห์ ติมอร์ตะวันออก (จะกล่าวถึงเรื่องนี้ในเรื่องที่ 

4.2.2) และปาปัว ซึ่งในขณะนั้นยังเรียกว่าอิเรียนจายา (Irian Jaya) ดินแดนเหล่านี้เป็นเขตพื้นท่ีซึ่งมีกระแสความ

ต้องการแยกตัวเป็นอิสระและการต่อต้านแบบกองโจรปรากฏอยู่33 การกดขี่และปราบปราม รวมทั้งปัญหา

คอรัปชั่นของระบอบปกครองที่ปรากฏชัดยิ่งขึ้นทุกที เป็นปัจจัยส าคัญที่มีส่วนในการบั่นทอนความชอบธรรมของ

ระบอบนี้เมื่อเวลาผ่านไป 

 

 

 
                                                           

    30 Michael J. R. Vatikiotis. (1998). Indonesian Politics under Suharto: The Rise and Fall of the New 

Order. Third edition. London and New York: Routledge. p. 104. 

    31 ดูประเด็นเร่ือง “ภารกิจ 2 ดา้น” ใน Ibid. pp. 60-91. 

    32 Neher. Ibid. p. 115. 

    33 Vickers. Ibid. pp. 185-186. 
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กิจกรรม 4.1.2 

    ระเบียบใหม่ของซูฮาร์โตเป็นเผด็จการรูปแบบหนึ่ง แต่ลักษณะส าคัญของระบอบปกครองซูฮาร์โตคือ

อะไร 

 

แนวตอบกิจกรรม 4.1.2 

    ในฐานะผู้น าอ านาจนิยมแบบเผด็จการซูฮาร์โตต่างไปจากผู้เผด็จการในอีกหลายประเทศตรงที่ส่งเสริม

การกินดีอยู่ดีของประชาชนและการพัฒนาประเทศจนท าให้อินโดนีเซียเป็นประเทศหนึ่งในโลกก าลังพัฒนาที่

ประสบความส าเร็จด้านการพัฒนาอย่างมาก ความส าเร็จด้านเศรษฐกิจเป็นเงื่อนไขส าคัญท าให้มี “เสถียรภาพทาง

การเมือง” อย่างน้อยในแง่ที่ว่า ช่วงระยะส่วนใหญ่ของช่วงสมัยของเขาแทบจะไม่มีความปั่นป่วนวุ่นวายทาง

การเมือง ยกเว้นความรุนแรงในช่วงเริ่มต้นและปลายสมัยนี้เท่านั้น ความเข้มแข็งและการมีเสถียรภาพใน

อินโดนีเซีย ซึ่งเป็นประเทศใหญ่ที่สุดในอาเซียน ย่อมส่งผลในทางบวกต่อพัฒนาการของอาเซียนด้วยโดยเฉพาะ

ในช่วงทศวรรษ 1980-1990 
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เรื่องท่ี 4.1.3  

นโยบายต่างประเทศอินโดนีเซียในยุคสงครามเย็น 

 

    สงครามเย็นเป็นความขัดแย้งทางการเมืองและอุดมการณ์ที่เริ่มในยุโรปเมื่อสิ้นสงครามโลกครั้งที่ 2 และ

ขยายมาถึงเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อสิ้นทศวรรษ 1940 สงครามเย็นมีส่วนท าให้มหาอ านาจตะวันตก 

โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา กดดันให้เนเธอร์แลนด์ยอมมอบเอกราชให้แก่อินโดนีเซีย เมื่อสงครามเย็นส่งผลกระทบต่อ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในแง่ของการแบ่งภูมิภาคนี้ออกเป็น 2 ขั้วอุดมการณ์ คือ ค่ายโลกเสรี (Free World) และ

ค่ายสังคมนิยมที่มีสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตเป็นผู้น า ตามล าดับ อินโดนีเซียก็เป็นหนึ่งในประเทศในภูมิภาค

ที่เลือกแนวทางเป็นกลางแบบไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด (Non-Alignment) ในสงครามเย็น (อีก 2 ประเทศในภูมิภาคที่เลือก

แนวทางนี้อย่างชัดเจนเช่นกัน คือ กัมพูชาและเมียนมา) อินโดนีเซียมีบทบาทโดดเด่นในการจัดประชุมกลุ่มประเทศ

เอเชีย-แอฟริกา (Asian-African Conference) ที่เมืองบันดุง (Bandung) ในชวาตะวันตกเม่ือเดือนเมษายน 1955 

การประชุมครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของขบวนการไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด (Non-Aligned Movement: NAM) ซึ่งจะมีการ

จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการใน ค.ศ. 1961 

    การประชุมที่บันดุงส่งเสริมสถานะของอินโดนีเซียให้โดดเด่นในการเมืองระหว่างประเทศ และสถานะ

ของผู้น าประเทศขณะนั้น คือ ซูการ์โน ก็ได้รับการเสริมส่งให้โดดเด่นทั้งในทางการเมืองภายในและต่างประเทศ 

การเมืองภายในและนโยบายต่างประเทศของอินโดนีเซียจึงเกี่ยวพันกันอย่างใกล้ชิดดังกล่าวแล้ว เรื่องที่ 4.1.3 นี้จะ

มุ่งความสนใจไปที่นโยบายต่างประเทศอินโดนีเซียตั้งแต่ประมาณปลายทศวรรษ 1950 ต่อเนื่องมาจนถึงช่วงเริ่มต้น

ของ “ระเบียบใหม่” ในประเทศนี้ โดยจะย้ าให้เห็นว่า การเปลี่ยนผ่านด้านการเมืองภายในประเทศจากระบอบ

ประชาธิปไตยแบบชี้น าไปสู่ระเบียบใหม่ภายใต้ซูฮาร์โต ส่งผลส าคัญต่อการเมืองในภูมิภาค นั่นคือ เป็นปัจจัยหลัก

ประการหนึ่งที่ท าให้การก่อตั้งอาเซียนเกิดข้ึนได้ 

    ตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ 1950 นโยบายเป็นกลางแบบไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดของอินโดนีเซียเริ่มเปลี่ยนไปสู่

แนวทางต่อต้านจักรวรรดินิยม (Anti-Imperialism) รุนแรงยิ่งขึ้น สาเหตุประการหนึ่งคือ ผู้น าอินโดนีเซียเชื่อว่า

มหาอ านาจตะวันตกให้การสนับสนุนการก่อการกบฏของทหารในสุมาตรา ค.ศ. 1958 นอกจากนั้น นโยบาย

ต่อต้านจักรวรรดินิยมยังมีมิติส าคัญด้านการเมืองภายใน คือการปลุกกระแสความรักชาติเพื่อสร้างความเป็น

อันหนึ่งอันเดียวกันในชาติ โดยอาศัยนโยบายนี้โดยทั้งซูการ์โนและ PKI ตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษ 1960 นโยบาย

ต่างประเทศอินโดนีเซียจึงโน้มเอียงไปในทางแข็งกร้าวรุนแรงยิ่งขึ้น การด าเนินงานส าคัญในแนวทางนี้คือการขจัด

อิทธิพลของดัตช์ให้หมดไปจากอินโดนีเซียด้วยการเรียกร้องนิวกินีตะวันตก (West New Guinea) [หรือทีช่าว

อินโดนีเซียเรียกว่า “อิเรียน บารัต” (Irian Barat) หรือ “อิเรียนจายา” ปัจจุบันคือจังหวัดปาปัว (Papua)] ที่

เนเธอร์แลนด์ยังคงยึดครองอยู่หลังจากอินโดนีเซียได้รับเอกราชอย่างเป็นทางการแล้ว กลับคืนมา อย่างไรก็ดี แม้ว่า
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การรณรงค์เรื่องนี้จะประสบความส าเร็จโดยได้ดินแดนนี้กลับคืนมาแล้วในช่วง ค.ศ. 1961-1962 แต่ผู้น า

อินโดนีเซียก็กลับน าพาประเทศเข้าสู่ทิศทางการต่อต้านจักรวรรดินิยมอย่างรุนแรงยิ่งขึ้น34 

    เมื่อถึงช่วงนี้ซูการ์โนเห็นว่าโลกประกอบด้วยพลัง 2 ส่วน ได้แก่ “พลังเกิดใหม”่ (Newly Emerging 

Forces) และ “พลังดั้งเดิม” (Old Established Forces) การด าเนินนโยบายเป็นกลางแบบไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดเท่านั้น

เป็นไปไม่ได้ในสภาวการณ์เช่นนี้ “...การไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดจะต้องต่อต้านจักรวรรดินิยม ถ้าหากไม่ต่อต้านจักรวรรดิ

นิยมก็เท่ากับว่ามีการฝักใฝ่แล้วในสภาพความเป็นจริง เพราะเป็นการเข้าข้างจักรวรรดินิยม...”35 แม้ท่าทีเช่นนี้จะ

เกี่ยวข้องกับท้ังความหวั่นเกรงการขยายตัวของจักรวรรดินิยม ทั้งในกรณีการกบฏในสุมตราและด าริที่จะให้มีการ

ก่อตั้งประเทศมาเลเซีย (จะกล่าวถึงต่อไป) และการเมืองภายในของอินโดนีเซียเอง แต่ก็ยังมีปัจจัยส าคัญอีก

ประการหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ด้วย นั่นคือ บทบาทของจีนที่ก าลังด าเนินนโยบายต่อต้านจักรงรรดินิยมอย่าง

รุนแรงเช่นเดียวกัน 

    จีนด าเนินนโยบายในแนวทางนี้พร้อมๆ ไปกับการพยายามขยายอิทธิพลของตนในกลุ่มชาติโลกที่สาม 

(Third World) ในขณะนั้น ความสอดคล้องระหว่างท่าทีต่อต้านจักรวรรดินิยมของจีนและอินโดนีเซียกล่าวได้ว่า

เป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ปักก่ิง-จาการ์ตาในช่วง ค.ศ. 1964-1965 จากสัมพันธภาพนี้เองจีนก็

เกือบจะประสบความส าเร็จในการสร้าง “แกนต่อต้านจักรวรรดินิยม” (Ant-Imperialist Axis) และขยายอิทธิพล

จีนเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หากไม่มีกรณี “30 กันยายน” เกิดข้ึนเสียก่อน 

    นโยบายของจีนในช่วงนี้ คือการสร้าง “แนวร่วม” (United Front) กับชาติในภูมิภาคที่ไม่ได้อยู่ภายใต้

ระบบพันธมิตรตะวันตกนอกเหนือไปจากความผูกพันที่มีอยู่กับขบวนการคอมมิวนิสต์บางส่วนอยู่แล้ว ขณะนั้น

ความขัดแย้งจีน-โซเวียตเริ่มก่อตัว ดังนั้น จีนจึงมีศัตรูหลักเพ่ิมจากเดิม คือ สหรัฐอเมริกา มาเป็นการเผชิญหน้ากับ

ทั้งสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต ความหวั่นเกรงการถูกปิดล้อมและโดดเดี่ยวท าให้จีนพยายามที่จะขจัดหรือกีด

กันอิทธิพลของ 2 อภิมหาอ านาจนี้ให้พ้นจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ีฝ่ายสหรัฐใช้เป็นแนวปิดล้อมจีนอยู่แล้ว 

ความหวั่นเกรงการขยายอิทธิพลโซเวียตในภูมิภาคนี้ซ่ึงจะท าให้จีนอยู่ในภาวะโดดเดี่ยวยิ่งขึ้น ได้น าไปสู่การแข่งขัน

ทางการทูตครั้งส าคัญ 

    ประธานาธิบดีหลิวส้าวฉี (Liu Shao-qi) ของจีนเดินทางไปเยือนอินโดนีเซีย เมียนมา เวียดนามเหนือ 

(ในขณะนั้นเวียดนามยังแบ่งเป็น 2 ประเทศ คือ เวียดนามเหนือและเวียดนามใต้) และกัมพูชา ใน ค.ศ. 1963 

หลังจากท่ีรัฐมนตรีกลาโหมโซเวียตเพิ่งจะเดินทางมาเยือนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นเดียวกัน ความมุ่งหมายของ

ปักก่ิงมิได้อยู่ที่การแข่งขันกับสหภาพโซเวียตเท่านั้น การรุกทางการทูตของจีนเกิดขึ้นในช่วงที่คอมมิวนิสต์
                                                           

    34 J. A. C. Mackie. (1974). Konfrontasi: The Indonesia-Malaysia Dispute 1963-1966. Kula Lumpur: 

Oxford University Press. pp. 94-96. 

    35 อา้งใน Ibid. p. 97. 
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ก าลังขยายสงครามในเวียดนาม ในลาวการสู้รบยังด าเนินอยู่ตลอดช่วงปีนั้นพร้อมๆ กับที่กัมพูชามีแนวนโยบายที่ 

“ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด” มากยิ่งขึ้น ซึ่งในทางปฏิบัติหมายถึงการเพ่ิมความใกล้ชิดกับจีน ที่ส าคัญคือ สถานการณ์ใน

ดินแดนภาคพ้ืนสมุทรของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพ่ิมความตึงเครียดจากการเผชิญหน้าระหว่างอินโดนีเซียกับ

มาเลเซีย อันเป็นสถานการณ์ที่มีบรรยากาศของ “การต่อต้านจักรวรรดินิยม” อย่างเด่นชัด 

    ชาติที่เป็นความสนใจหลักของทั้งสหรัฐอเมริกา สหภาพโซเวียต และจีน คือ อินโดนีเซีย ซึ่งตั้งอยู่ในจุด

ยุทธศาสตร์ (ควบคุมเส้นทางการติดต่อระหว่างตะวันออกกลาง/มหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิก) และมี

ทรัพยากรตลอดจนศักยภาพทางอ านาจสูงกว่าชาติใดๆ ในภูมิภาค เป้าหมายของจีน คือบ่อนท าลายสถานะทาง

อ านาจของสหรัฐอเมริกา และเกื้อหนุนพรรคคอมมิวนิสต์ในดินแดนส่วนนี้ กล่าวคือ “ปักก่ิงเชื่อว่าพรรค

คอมมิวนิสต์ต่างๆ จะได้ประโยชน์จากนโยบายต่อต้านจักรวรรดินิยมของตนหากพรรคเหล่านี้พัฒนาการจัดตั้งที่

เข้มแข็งและให้การสนับสนุนกระแสความรู้สึกชาตินิยมที่ต่อต้านตะวันตกอย่างเข้มแข็ง”36 

    สถานการณ์ทางการเมืองภายในอินโดนีเซียมีส่วนอย่างส าคัญในการผลักดันให้ซูการ์โนหันมาใกล้ชิดกับ

จีนทั้งที่โดยพ้ืนฐานแล้วชาวอินโดนีเซียมีภาพพจน์เกี่ยวกับจีนที่ค่อนไปในทางลบ อันเป็นผลส่วนหนึ่งมาจากปัญหา

ชาวจีนโพ้นทะเล37 เหตุการณ์ส าคัญประการหนึ่งที่เกื้อหนุนท่าทีต่อต้านจักรพรรดินิยมของอินโดนีเซียที่ได้กล่าวถึง

แล้ว คือ การก่อการกบฏร้ายแรงในสุมาตราใน ค.ศ. 1958 สหรัฐอเมริกาดูจะมีท่าทีสนับสนุนฝ่ายกบฏในช่วงแรก 

ในขณะที่ปักก่ิงให้ทั้งการสนับสนุนทางการเมืองและสินเชื่อมูลค่า 11 ล้านดอลลาร์สหรัฐแก่ซูการ์โน วิกฤตการณ์

ครั้งนี้จะมีผลต่อภาพลักษณ์และความเข้าใจของซูการ์โนที่มีต่อมหาอ านาจ 2 ชาตินี้ในเวลาต่อมาอย่างมาก38 

    ในส่วนของความสัมพันธ์กับสหภาพโซเวียต แม้อภิมหาอ านาจชาตินี้ในขณะนั้นจะให้ความช่วยเหลือทั้ง

ทางเศรษฐกิจและทางทหารแก่อินโดนีเซียเป็นจ านวนมากตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของทศวรรษ 1950 [ซูการ์โนเดินทาง

ไปเยือนมอสโกในเดือนกันยายน 1956 และนิกิตา ครุสชอฟ (Nikita Khrushchev) ผู้น าสหภาพโซเวียตก็เดินทาง

มาเยอืนจาการ์ตาในเดือนกุมภาพันธ์ 1960] แต่ความช่วยเหลือโดยเฉพาะทางทหารจากสหภาพโซเวียตกลับไปตก

อยู่แก่กองทัพอินโดนีเซีย39 ซึ่งเป็นศัตรูที่เข้มแข็งที่สุดของ PKI ด้วยเหตุนี้ ไม่เพียงแต่ PKI จะผิดหวังกับนโยบายโซ

เวียตเท่านั้น แต่ซูการ์โนก็เริ่มหมางเมินกับมอสโก เมื่อฝ่ายหลังนี้ไม่สนับสนุนการรณรงค์ต่อต้านมาเลเซียที่

กลายเป็นนโยบายส าคัญของผู้น าอินโดนีเซียในเวลาต่อมา 

                                                           

    36 David Mozingo. Ibid. p. 333. 

    37 McVey. Ibid. pp. 357-359. 

    38 Mozingo. Ibid. p. 335. 

    39 Justus van der Kroef. (1975) “Soviet and Chinese Influence in Indonesia”. in Alvin Z. Rubinstein 

(ed.). Soviet and Chinese Influence in the Third Word. New York: Praeger Publishers. pp. 54-55 



 24 

ดังนั้น ตั้งแต่ประมาณ ค.ศ. 1962-1963 ทั้งซูการ์โนและ PKI ก็มีท่าทีทางนโยบายที่เอนเอียงไปในทางจีน

มากขึ้น ผู้น า PKI คือ ดี. เอ็น. ไอดิต (D. N. Aidit) เดินทางไปเยือนปักก่ิงในเดือนกันยายน 1963 หลังจากนั้น 

“แนวทางเหมา” ของเขาก็ปรากฏชัด40 พร้อมกับท่ีความแปลกแยกระหว่างมอสโกกับ PKI ก็เพ่ิมมากขึ้นทั้งด้วย

สาเหตุที่สหภาพโซเวียตมุ่งความสนใจและความช่วยเหลือทางทหารไปที่กองทัพอินโดนีเซียมากกว่า PKI และการที่

ผู้น าโซเวียตมุ่งท าความเข้าใจเพ่ือลดความตึงเครียดกับสหรัฐอเมริกาขณะที่ PKI มีนโยบายต่อต้านจักรวรรดินิยม

สหรัฐอย่างรุนแรง41 ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ซูการ์โนก็ผูกพันแนวนโยบายต่างประเทศอินโดนีเซียเข้ากับแนวทางของ

จีนมากข้ึนทุกที โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยการสนับสนุนการรุกทางการทูตของปักกิ่งในกลุ่มประเทศเอเชียและ

แอฟริกา ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อกีดกันหรือลดอิทธิพลของสหภาพโซเวียต 

“นโยบายเผชิญหน้า” (Confrontation หรือ “คอนฟรอนตาซี” (Konfrontasi) ในภาษาอินโดนีเซีย] เพ่ือ 

“บดขยี”้ มาเลเซียของซูการ์โนดูจะต้อบสนองเป้าหมายทางการทูตโดยรวมของปักก่ิงในช่วงนี้ นโยบายนี้เริ่มขึ้นใน 

ค.ศ. 1963 เมื่อมีการก่อตั้งประเทศมาเลเซีย ซึ่งประกอบด้วยดินแดนคาบสมุทรมลายูและซาราวัคและซาบาห์ 

(หรือบอร์เนียวเหนือ) บนเกาะบอร์เนียว และสิงคโปร์ (ถูกขับออกจากมาเลเซียในเดือนสิงหาคม 1965) ท่าทีของซู

การ์โนที่มีต่อการก่อตั้งมาเลเซียเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลายประการ42 แต่ที่ส าคัญก็คือ ซูการ์โนเห็นว่า มาเลเซียเป็น

เพียงฉากหน้าหรือเครื่องมือในการขยายอ านาจของจักรวรรดินิยมเข้ามาในดินแดนส่วนนี้ของเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต้ ซึ่งเป็นทั้งจุดยุทธศาสตร์ส าคัญและอุดมไปด้วยทรัพยากร โดยเฉพาะน้ ามัน ในแง่นี้นโยบายเผชิญหน้ากับ

มาเลเซียจึงกล่าวได้ว่าเป็นปฏิบัติการตามนโยบายต่อต้านจักรวรรดินิยมของอินโดนีเซียนั่นเอง นโยบายนี้ไม่

เพียงแต่มีนัยส าคัญด้านการเมืองภายในอินโดนีเซียดังกล่าวแล้วเท่านั้น แต่ในขณะเดียวกันก็มีความส าคัญต่อการ

ทูตจีนอย่างมากด้วย 

    ผลส าคัญประการหนึ่งของนโยบายเผชิญหน้าซึ่งตอบสนองการทูตจีนขณะนั้น คือนโยบายนี้โน้มน าให้จีน

และอินโดนีเซียใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น พร้อมๆ กับโดดเดี่ยวอินโดนีเซียจากมหาอ านาจตะวันตก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

อังกฤษและสหรัฐอเมริกา เพราะมหาอ านาจ 2 ชาตินี้ให้การสนับสนุนมาเลเซียขณะที่ปักก่ิงให้การสนับสนุน

อินโดนีเซีย นอกจากนี้ นโยบายนี้ยังบ่อนท าลายความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพโซเวียตกับอินโดนีเซียด้วยเพราะ

มอสโกท่ีเริ่มเห็นความเข้าใจใกล้ชิดระหว่างจาการ์ตากับปักกิ่งย่อมลังเลที่จะให้ความช่วยเหลือแก่อินโดนีเซียในการ

บดขยี้มาเลเซีย อันจะมีผลในทางท าลายผลประโยชน์ของสหภาพโซเวียตในการผ่อนคลายความตึงเครียดกับ

สหรัฐอเมริกาไปในขณะเดียวกันด้วย43 
                                                           

    40 Ibid. pp. 60-61. 

    41 McVey. Ibid. pp. 375-377. 

    42 โปรดดู Mackie. Ibid.  

    43 Mozingo. Ibid. pp. 336-337. 
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    มาถึงช่วงนี้กล่าวได้ว่าซูการ์โนได้น าประเทศเข้าสู่สภาพที่ผู้น าอินโดนีเซียเรียกว่า “ด ารงชีวิตอยู่อย่าง

อันตราย” [Living Dangerously ตามหัวข้อสุนทรพจน์เนื่องในวันเฉลิมฉลองการได้รับเอกราชชื่อ “ปีแห่งการ

ด ารงชีวิตอยู่อย่างอันตราย” (A Year of Living Dangerously)]44 เริ่มด้วยการตัดสินใจลาออกจากองค์การ

สหประชาชาติในช่วงต้น ค.ศ. 1965 (ไม่เคยมีชาติใดท าเช่นนี้มาก่อนหรือหลังจากนั้น) โดยอ้างเหตุที่มาเลเซียเข้าไป

มีที่นั่งในคณะมนตรีความม่ันคงขององค์การนี้ จากนั้นนโยบายต่อต้านจักรวรรดินิยมของเขาก็ด าเนินไปอย่างแข็ง

กร้าวรุนแรงเต็มที่ โดยเฉพาะความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาตกต่ าถึงที่สุด และสิ่งที่ต่อมาเรียกกันว่า “แกนปักกิ่ง-

จาการ์ตา” (Beijing-Jakarta Axis) ก็เริ่มปรากฏเป็นรูปเป็นร่างชัดเจน 

    เป็นไปได้ว่าในช่วงที่สงครามเวียดนามก าลังขยายตัวในช่วง ค.ศ. 1965 นั้น จีนและอินโดนีเซียได้ตกลง

ประสานการต่อสู้กับมาเลเซียเข้ากับการขยายสงครามปฏิวัติในส่วนอื่นๆ ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไม่ว่าจะใน

เวียดนาม ลาว และประเทศไทย (พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยได้เริ่มการต่อสู้ด้วยอาวุธที่เรียกกันว่า “วัน

เสียงปืนแตก” ในเดือนสิงหาคม 1965 นั่นเอง) การรณรงค์เพ่ือ “บดขยี้” มาเลเซียจึงดูจะเป็นส่วนหนึ่งของการ

เผชิญหน้าระหว่างจักรวรรดินิยมและพลังต่อต้านจักรวรรดินิยมในภูมิภาคนี้ โดยที่พร้อมกันนั้นก็จะยังเป็นโอกาสให้

ขบวนการคอมมิวนิสต์ในภูมิภาคได้รับประโยชน์ทางการเมืองจากการรณรงค์ในลักษณะนั้นด้วย กรณีของ PKI เป็น

ตัวอย่างที่โดดเด่นที่สุด ในระดับกว้างออกไปจากภูมิภาคนั้น ผลจากพันธมิตรจีน-อินโดนีเซียคือความพยายามที่จะ

จัดการประชุมพลังที่เกิดใหม่ (Conference of the Newly Emerging Forces) แต่ก็ต้องเลิกล้มแผนการนี้

เสียก่อนเพราะความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในอินโดนีเซียภายหลัง “30 กันยายน” ที่ได้กล่าวถึงแล้ว 

    ค.ศ. 1965 กล่าวได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนส าคัญท้ังการเมืองภายในและภายนอกอินโดนีเซีย การล่มสลายของ

ระบอบประชาธิปไตยแบบชี้น าและนโยบายต่อต้านจักรวรรดินิยมของซูการ์โนมีผลส าคัญต่อการทูตของจีนที่ต้อง

เผชิญกับความผิดหวังและล้มเหลวในช่วงเวลาเดียวกันอย่างกว้างขวางทั้งในเอเชียและแอฟริกา และเมื่อประกอบ

กับการต่อสู้ทางการเมืองภายในจีนที่เรียกว่า “การปฏิวัติวัฒนธรรม” (Cultural Revolution) ตั้งแต่ ค.ศ. 1966 

การด าเนินความสัมพันธ์กับต่างประเทศของจีนก็แทบจะหยุดชงักไปโดยสิ้นเชิง ในอินโดนีเซียเราได้เห็น “ระเบียบ

ใหม”่ ของซูฮาร์โตขึ้นมามีอ านาจแทน ซึ่งเร่งด าเนินการยุติการเผชิญหน้ากับมาเลเซียและหันมาฟ้ืนฟูความสัมพันธ์

กับตะวันตก การเปลี่ยนผ่านทางการเมืองในอินโดนีเซียครั้งนี้เป็นการปูทางให้แก่การก่อตั้งอาเซียนในปีแรกที่ซูฮาร์

โตขึ้นมามีอ านาจอย่างแท้จริงนั่นเอง 

 

กิจกรรม 4.1.3 

    ทิศทางหลักของนโยบายต่างประเทศอินโดนีเซียในยุคสงครามเย็นเป็นอย่างไร 

 

                                                           

    44 Warner. Ibid. p. 85. 
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แนวตอบกิจกรรม 4.1.3 

    อินโดนีเซียภายใต้ซูการ์โนด าเนินโยบายเป็นกลางแบบไม่ฝักใฝฝ่ายใด แต่ตั้งแต่ปลายทศวรรษ 1958 

การด าเนินโยบายต่างประเทศของเขาก็มีลักษณะต่อต้านจักรวรรดินิยมอย่างรุนแรงยิ่งขึ้นทุกที แนวทางนี้อยู่ใน

แนวทางเดียวกับนโยบายของจีนขณะนั้น และเป็นนโยบายที่เอ้ือประโยชน์ทางการเมืองต่อพรรคคอมมิวนิสต์

อินโดนีเซีย (PKI) ดังนั้น ซูการ์โน PKI และจีนจึงมีความใกล้ชิดกันจนกล่าวกันว่าได้ก่อให้เกิดความร่วมมือใน

ลักษณะ “แกนจาการ์ตา-ปักกิ่ง” ขึ้นก่อนที่ซูการ์โนจะหมดอ านาจและ PKI ต้องล้มสลายลงใน ค.ศ. 1965 
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ตอนที่ 4.2  

บริบททางการเมืองในอินโดนีเซียในช่วงทศวรรษ 1970 

 

    โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 4.2 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป 

 

หัวเรื่อง 

    4.2.1 พัฒนาการทางการเมืองและวิสัยทัศน์ของผู้น าอินโดนีเซีย 

    4.2.2 อินโดนีเซียกับบทบาทน าในอาเซียน 

    4.2.3 อินโดนีเซียกับปัญหาติมอร์ตะวันออก 

 

แนวคิด 

    1. รูปแบบอย่างหนึ่งระเบียบใหม่ที่สืบทอดมาจากสมัยซูการ์โน คือการใช้ “กลุ่มเฉพาะ” ต่างๆ เป็นฐาน

สนับสนุนด้านมวลชน และการยังคงรักษา “หลักปัญจศีล” ไว้ส าหรับเป็นรากฐานของระบอบปกครองโดยเปลี่ยน

หลักการนี้จากการเป็นแนวทางอุดมคติท่ีก าหนดขึ้นเพ่ือเรียกร้องความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในชาติมาเป็น

เครื่องมือในการควบคุมทางการเมืองด้วยการยกระดับขึ้นเป็นอุดมการณ์แห่งรัฐ นอกจากนั้น เกือบตลอดช่วง

ทศวรรษ 1970 กองทัพมีบทบาทโดดเด่นครอบง าแทบจะทุกส่วนของสังคม 

    2. หากจะเปรียบกับซูการ์โนที่พยายามผลักดันให้อินโดนีเซียและตัวเขาเองมีบทบาทโดดเด่นในโลกด้วย

นโยบายต่อต้านจักรวรรดินิยมอย่างรุนแรง ซูฮาร์โตพยายามด าเนินนโยบายที่เกือบจะตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิง คือ 

ด าเนินงานแบบเงียบๆ ไม่โดดเด่น ที่ส าคัญในส่วนของอาเซียนนั้นอินโดนีเซียภายใต้การน าของซูฮาร์โตไม่พยายาม

จะเข้ามาครอบง าหรือมีบทบาทน าใดๆ และการที่ซูฮาร์โตตัดสินใจสนับสนุนแนวทางของอาเซียนในปัญหากัมพูชา

กล่าวได้ว่ามีส่วนส าคัญต่อความส าเร็จของอาเซียนในการด าเนินงานเรื่องนี้ 

    3. ปัญหาท้าทายส าคัญในสมัยซูฮาร์ คือ การตัดสินใจใช้ก าลังเข้ายึดติมอร์ตะวันออกใน ค.ศ. 1975 และ

ผนวกดินแดนนี้เป็นจังหวัดที่ 27 ของอินโอนีเซียในปีต่อมา การต่อต้านทั้งในติมอร์ตะวันออกและกระแสการ

สนับสนุนการต่อสู้ของประชากรในดินแดนนี้ท าให้ปัญหาเยืดเยื้อต่อมาถึงอีกกว่า 2 ทศวรรษกว่าจะยุติลงได้

หลังจากซูฮาร์โตสิ้นอ านาจ 

 

วัตถุประสงค์ 

    เมื่อศึกษาตอนที่ 4.2 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 

     1. อธิบายพัฒนาการทางการเมืองและวิสัยทัศน์ของผู้น าอินโดนีเซียได้ 
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     2. อธิบายอินโดนีเซียกับบทบาทน าในอาเซียนได้ 

     3. อธิบายอินโดนีเซียกับปัญหาติมอร์ตะวันออกได้ 
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ความน า 

 

    ช่วงทศวรรษ 1970 และอีกเกือบตลอด 2 ช่วงทศวรรษต่อมาอินโดนีเซียอยู่ภายใต้ผู้น าสูงสุดคนเดียว คือ 

ประธานาธิบดีซูฮาร์โต ผลส าคัญประการหนึ่งคือการมีความต่อเนื่องด้านนโยบาย ซึ่งรวมไปถึงท่าทีที่มีต่ออาเซียน 

ซึ่งก่อนตั้งขึ้นในช่วงเริ่มต้นของระเบียบใหม่ในอินโดนีเซียดังกล่าวข้างต้น ช่วงทศวรรษนี้อาเซียนเองก็มีพัฒนาการ

ส าคัญในแง่ของการขยายความร่วมมือด้านต่างๆ เพ่ือให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากยิ่งข้ึน พัฒนาการใน

ลักษณะนี้ของอาเซียนย่อมเป็นไปไม่ได้หากบริบททางการเมืองภายในประเทศสมาชิก (โดยเฉพาะสมาชิกที่เป็น

ประเทศใหญ่ที่สุด คือ อินโดนีเซีย) ไม่เอ้ืออ านวย ตอนที่ 2 นี้จะพิจารณาพัฒนาการทางการเมืองและวิสัยทัศน์ผู้น า

อินโดนีเซีย (ในเรื่องที่ 4.2.1) และบทบาทส าคัญของประเทศนี้ในอาเซียน (เรื่องที่ 4.2.2) แต่ในช่วงทศวรรษนี้

อินโดนีเซียก็เผชิญปัญหาท้าทายส าคัญ คือ ติมอร์ตะวันออก อันเป็นปัญหาที่ยืดเยื้อมาจนถึงช่วงหลังจากท่ีระเบียบ

ใหม่ของซูฮาร์โตล่มสลายในช่วงปลายทศวรรษ 1990 
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เรื่องท่ี 4.2.1  

พัฒนาการทางการเมืองและวิสัยทัศน์ของผู้น าอินโดนีเซีย 

 

    เรื่องท่ี 4.1.2 ได้กล่าวถึงพัฒนาการทางการเมืองในช่วงประมาณทศวรรษแรกของระเบียบใหม่ไปบ้าง

แล้ว45 เรื่องท่ี 4.2.1 นี้จะกล่าวเพ่ิมเติมเพียงบางส่วนเพื่อให้เห็นมิติด้านต่างๆ ชัดเจนขึ้น ลักษณะส าคัญอย่างหนึ่ง

ของระบียบใหม่คือ แม้ว่าจะเรียกว่า “ระเบียบใหม”่ แต่จริงๆ แล้วเป็นการปรับปรุงรูปแบบบางประการของ

ระบอบปกครองของซูการ์โนเป็นรากฐานของระบอบที่ซูฮาร์โตก่อตั้งขึ้น  

รูปแบบอย่างหนึ่งที่สืบทอดมาจากสมัยซูการ์โน คือการใช้ “กลุ่มเฉพาะ” ต่างๆ เป็นฐานสนับสนุนด้าน

มวลชน ดังได้กล่าวแล้ว นอกจากนั้น ซูฮาร์โตยังคงรักษา “หลักปัญจศีล” ไว้ส าหรับเป็นรากฐานของระบอบ

ปกครองโดยเปลี่ยนหลักการนี้จากการเป็นแนวทางอุดมคติที่ก าหนดขึ้นเพ่ือเรียกร้องความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ในชาติมาเป็นเครื่องมือในการควบคุมทางการเมืองด้วยการยกระดับขึ้นเป็นอุดมการณ์แห่งรัฐ (state ideology) 

ซึ่งได้รับการบรรจุไว้ในหลักสูตรการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ยังมีความพยายาม

ที่ปฏิเสธว่าซูการ์โนเป็นผู้ก าหนดหลักปัญจศีลขึ้น และใน ค.ศ. 1985 ก็มีการประกาศให้องค์การทางสังคมทั้งมวล 

ซึ่งรวมถึงพรร8การเมืองและองค์การทางศาสนา ยึดถือหลักปัญจศีลเท่านั้นเป็นแนวทางของตนตามกฎหมายว่า

ด้วยองค์การมวลชน (Law on Mass Organizations)46 

ตลอดช่วงประมาณ 2 ทศวรรษแรกของระเบียบใหม่กองทัพมีบทบาทโดดเด่นครอบง าแทบจะทุกส่วนของ

สังคมดังกล่าวแล้วเช่นกัน นายทหารจากกองทัพเข้าไปมีต าแหน่งควบคุมกระทรวง หน่วยงาน และกิจการด้าน

ธุรกิจหลักต่างๆ รวมทั้งบริษัทน้ ามันของรัฐ คือ “เปอร์ตามินา” (Pertamina) ฝ่ายบริหารที่เป็นทหารจะมีอยู่ควบคู่

กับฝ่ายพลเรือนทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติลงไปถึงระดับหมู่บ้าน47 ที่ส าคัญยิ่งเช่นกัน คือ อิทธิพลของกองทัพขยาย

เข้าไปในระบบเศรษฐกิจด้วย แม้ว่าผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจของกองทัพจะมีมาตั้งแต่ช่วงสมัยซูการ์โน โดย

เฉพาะที่เป็นผลมาจากนโยบายชาตินิยมที่น าไปสู่การยึดกิจการของดัตช์ แต่หลังจากซูฮาร์โตขึ้นมาคุมอ านาจไว้ได้

อย่างเด็ดขาด เขาก็ส่งเสริมให้กองทัพเข้าไปมีส่วนร่วมในระบบเศรษฐกิจอย่างเต็มที่ 

“เขาแบ่งกิจการขนาดใหญ่และมีผลก าไรของภาครัฐเป็นรางวัลแก่กองทัพ – หน่วยก าลังที่

เข้ามาด าเนินกิจการด้านธุรกิจอย่างคึกคักเป็นพิเศษ คือ หน่วยก าลังส ารองทางยุทธศาสตร์ 

(KOSTRAD) ซึ่งซูฮาร์โตเคยเป็นผู้บัญชาการ เขาอนุญาตให้มีการหาทางด าเนินการให้

สินเชื่อเพ่ือการส่งออกและสัญญากับภาคตกไปอยู่ในมือของกองทัพหรือผู้ที่ได้รับการ
                                                           

    45 ดูเพิ่มเติมใน ธีระ นุชเป่ียม. เร่ืองเดียวกัน. น. 5-53 - 5-58. 

    46 Vatikiotis. Ibid. p. 95. 

    47 Ibid. pp. 70-71. 
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เกื้อหนุนหรืออุปถัมภ์โดยกองทัพ ซูฮาร์โตเข้าใจความส าคัญของการควบคุมกิจการด้าน

ธุรกิจที่มีก าไรต่อการแสดงออกซ่ึงอ านาจทางทหารโดยที่ความสัมพันธ์ในลักษณะนี้ก็ดูจะมี

ปรากฏอยู่ทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความสามารถของกองทัพที่จะเข้ามามีส่วนร่วมใน

ธุรกิจถูกมองว่าเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งต่อการใช้อ านาจทางการเมือง เพราะการมีทรัพยากรด้าน

การเงินของตนเองช่วยให้นายพลต่างๆ สามารถหลีกเลี่ยงความพยายามของรัฐบาลกลางที่

จะจ ากัดอ านาจของพวกเขาโดยวิธีการงบประมาณ ภายในกองทัพเองนั้นผลประโยชน์ด้าน

วัตถุท่ีตกอยู่แก่นายทหารที่เข้าไปอยู่ในกิจการด้านธุรกิจจะท าให้พวกเขามีส่วนได้ส่วนเสีย

มากขึ้นในการรักษาสถานะเดิมและช่วยเป็นหลักประกันความจงรักภักดีของพวกเขา ใน

กรณีของอินโดนีเซียนั้น บทบาทของกองทัพที่ขยายออกไปทุกทีในด้านธุรกิจยังช่วยขจัด

ความสงสัยในบรรดาทหารในกองทัพเกี่ยวกับภารกิจ 2 ด้านของกองทัพ เพียงเพราะสิ่งนี้ได้

กลายมาเป็นผลประโยชน์มากมายจนยากจะตั้งข้อสงสัยใดๆ ได้”48 

    แม้ว่าหน่วยที่ 4 นี้จะมุ่งความสนใจไปที่บริบททางการเมืองในอินโดนีเซีย แต่ความส าเร็จในด้านการ

พัฒนาเศรษฐกิจก็นับเป็นเงื่อนไขส าคัญส าหรับการมีเสถียรภาพทางการเมืองเกือบตลอดช่วงสมัยระเบียบใหม่ ใน

ที่นี้จึงควรกล่าวถึงความส าเร็จในด้านนี้สักเล็กน้อย โดยจะให้ภาพรวมโดยย่อของเศรษฐกิจอินโดนีเซียจนถึง

ประมาณช่วงทศวรรษ 199049 

    ระบบเศรษฐกิจที่อยู่ในสภาพแทบล่มสลายในช่วงสมัยประชาธิปไตยแบบชี้น าของซูการ์โนได้รับการฟ้ืนฟู

ภายใต้ระเบียบใหม่ การเติบโตมิได้เป็นไปอย่างโดดเด่นนัก แต่ก็มีการขยายตัวต่อเนื่องและคงเส้นคงวา อัตราการ

เติบโตโดยเฉลี่ยตั้งแต่ ค.ศ. 1965 จนถึงต้นทศวรรษ 1990 อยู่ที่ร้อยละ 4.8 เท่านั้น แต่ก็เพียงพอที่จะก่อให้เกิด

การสนับสนุนจากประชาชนและเสถียรภาพทางการเมืองที่ตามมา แนวทางการด าเนินงานที่ท าให้บรรลุเป้าหมายนี้ 

คือ การใช้แผนพัฒนา 5 ปีฉบับต่างๆ ในช่วงสมัยดังกล่าว เพ่ือสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจและการปรับปรุง

สวัสดิการด้านต่างๆ ที่ให้แก่ประชาชน รัฐบาลได้รับอานิสงส์จากรายได้จากน้ ามัน ค าปรึกษาของกลุ่มนัก

เศรษฐศาสตร์ที่ได้รับฉายาว่า “เบิร์กเลย์มาเฟีย” (Berkeley Mafia เพราะคนเหล่านี้ส่วนใหญ่จบการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบริกเลย์ และมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ในสหรัฐอเมริกา การปรับปรุงและยกระดับ

โครงสร้างพื้นฐานและการเน้นบทบาทของภาคเอกชน โดยเฉพาะในเรื่องทุนที่จ าเป็น ส าหรับการเพิ่มผลิตภาพ 

(Productivity) อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผลโดยทั่วไปจะเป็นไปในเชิงบวก แต่ก็มีปัญหาความยากล าบากเกิดข้ึน รวมทั้ง

ความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ คอปรัปชั่น และอุตสาหกรรมที่บริหารงานผิดพลาด 
                                                           

48 Ibid. pp. 72 

    49 ขอ้มูลดา้นเศรษฐกิจท่ีน ามาสรุปไวใ้นท่ีน้ีมาจาก Ibid. pp. 32-59. และ Clark D. Neher. (1991). 

Southeast Asia in the New International Era. Boulder: Westview Press. pp. 95-97. 
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    กิจการที่มีการบริหารงานเลวร้ายที่สุด คือ อุตสาหกรรมน้ ามัน Pertamina ที่เป็นของรัฐบาล กิจการนี้

ประสบภาวะล้มละลายในช่วงทศวรรษ 1970 เพราะก่อหนี้มหาศาลจากการใช้จ่ายอย่างเกินตัวในโครงการที่ไร้

ประโยชน์ เมื่อราคาน้ ามันลดลงอย่างฮวบฮาบจากแกลลอนละ 34 ดอลลาร์สหรัฐใน ค.ศ. 1981 ลงเหลือเพียง 8 

ดอลลาร์สหรัฐในช่วงกลาง 1980 การเติบโตทางเศรษฐกิจก็ลดลงไปด้วย อันน าไปสู่การสิ้นสุดของทศวรรษแห่งการ

ใช้จ่ายที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่างมากด้านการศึกษา โครงสร้างพ้ืนฐาน และการขนส่งคมนาคม 

    ความส าคัญของน้ ามันที่มีต่อเศรษฐกิจอินโดนีเซียในช่วงต้นทศวรรษ 1980 จะเห็นได้จากการส่งออก

น้ ามันที่มีสัดส่วนถึงร้อยละ 78 ของรายได้จากการส่งออกท้ังหมดและรายได้จากน้ ามันก็มีสัดส่วนถึงร้อยละ 70 

ของรายได้ของรัฐในช่วงนั้น (เทียบกับใน ค.ศ. 1969 รายได้จากน้ ามันมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 19 ของรายได้ของรัฐ) 

งบประมาณด้านการพัฒนาเพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 2,000 ระหว่าง ค.ศ. 1973-1989 เพราะรายได้จากน้ ามัน เมื่อถึงช่วง

ทศวรรษ 1990 น้ ามันที่มิได้มีสัดส่วนใหญ่ที่สุดของการส่งออกก็ถูกทดแทนในแง่ของรายได้โดยสินค้าอุตสาหกรรม 

และในช่วงที่น้ ามันราคาตกอีกครั้งใน ค.ศ. 1986 รัฐบาลก็จ าเป็นต้องใช้มาตรการปฏิรูปเพ่ือมิให้เศรษฐกิจถดถอย

ลงไปอีก อย่างไรก็ตาม แม้จะใช้มาตรการเหล่านี้ ซึ่งรวมไปถึงการพ่ึงพารายได้จากการส่งออกน้ ามันลดน้อยลง การ

ตัดงบประมาณรายจ่ายเพ่ือลดการขาดดุล และการเปิดระบบเศรษฐกิจให้มีการลงทุนโดยต่างประเทศและกิจการ

ร่วมทุนต่างๆ แต่หนี้ต่างประเทศก็กลับเพิ่มข้ึนไปอยู่ที่ประมาณ 50 พันล้านดอลลาร์สหรัฐใน ค.ศ. 1989  

    นโยบายส่งเสริมการลงทุนโดยต่างประเทศและการส่งออกได้เข้ามาแทนที่นโยบายเดิมซึ่งมุ่งไปที่การ

พัฒนาอุตสาหกรรมเพ่ือทดแทนการน าเข้า อันเป็นนโยบายปกป้องอุตสาหกรรมเหล่านี้และการแทรกแซงโดยรัฐใน

การกระจายทุน ความส าเร็จของนโยบายใหม่เห็นได้จากการเพิ่มการลงทุนโดยต่างประเทศกว่า 3 เท่าตัวในช่วง

ระยะเวลาเพียง 3 ปี คือ จาก 1.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐใน ค.ศ. 1987 มาเป็น 4.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐใน ค.ศ. 

1989 การลงทุนส่วนใหญ่อยู่ที่กิจการที่ใช้แรงงานจ านวนมากและเทคโนโลยีระดับต่ า เช่น การผลิตรองเท้า อาหาร

กระป๋อง สิ่งทอ และการแปรรูปไม้ เพราะขณะนั้นอินโดนีเซียยังมีแรงงานราคาถูกซึ่งดึงดูดผู้ประกอบการจาก

ประเทศที่มีค่าแรงสูงกว่า เช่น ฮ่องกง สิงคโปร์ ไต้หวัน และเกาหลีใต้ นอกจากนั้น คนเชื้อสายจีนซึ่งมีบทบาท

ส าคัญในทางเศรษฐกิจอยู่แล้วในประเทศอ่ืนๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก็ได้รับโอกาสมากข้ึนในด้านนี้ใน

อินโดนีเซียเพื่อเป็นการตอบแทนการสนับสนุนที่ให้แก่ Golkar เจ้าหน้าที่ของรัฐและนายทหารให้การคุ้มครอง

ผู้บริหารกิจการที่เป็นคนเชื้อสายจีน ซึ่งรวมไปถึงการออกกฎหมายเพื่อการนี้ ส่วนคนเชื้อสายจีนก็จะเป็นฝ่ายจัดหา

ทุนและผลประโยชน์ทางธุรกิจของตนให้แก่ผู้ให้การอุปถัมภ์ 

    ความส าเร็จส าคัญอีกประการหนึ่งของอินโดนีเซียคือด้านการเกษตร ซึ่งขณะนั้นใช้ก าลังคนถึงร้อยละ 55 

ของประชากรทั้งหมด อินโดนีเซียสามารถผลิตข้าวพอเลี้ยงตนเองได้เมื่อถึงช่วงทศวรรษ 1980 อันเป็นผลส่วนหนึ่ง

มาจาก “การปฏิวัติเขียว” (Green Revolution) ที่อาศัยปุ๋ยเคมี เมล็ดพันธุ์สายพันธุ์ใหม่ และยาฆ่าแมลง แต่ที่

ส าคัญคือ การที่ชาวนาและเกษตรกรทั่วทั้งประเทศมีความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีมากข้ึนจากโครงการเข้าถึง
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คนเหล่านี้โดยภาครัฐ คุณภาพชีวิตของชาวอินโดนีเซียดีขึ้นในหลายด้าน รวมทั้งการมีช่วงอายุที่ยืนยาวขึ้นและ

อัตราการเสียชีวิตของทารกลดย้อยลง แม้ประชากรส่วนใหญ่ยังมีฐานะยากจน แต่ชีวิตและความเป็นอยู่โดยรวม

ของประชากรก็นับว่าดีขึ้นมาก และเป็นปัจจัยส าคัญที่อธิบายเสถียรภาพทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง อันส่งผล

ท าให้ระบอบปกครองของซูฮาร์โตได้รับความชอบธรรมในระดับสูงขณะนั้น ความส าเร็จของอินโดนีเซียภายใต้ซู

ฮาร์โตในด้านเศรษฐกิจอาจสรุปได้ ดังนี้ 

“ซูฮาร์โตท าให้ประเทศของเขาทันสมัยด้วยการค่อยๆ เปิดระบบเศรษฐกิจของประเทศและ

ก่อให้เกิดเสถียรภาพทางการเมืองอันจ าเป็น ระหว่างที่เขาอยู่ในอ านาจนั้น เศรษฐกิจ

อินโดนีเซียขยายตัวจาก 8.42 พันล้านดอลลาร์สหรัฐใน ค.ศ. 1967 มาเป็น 135.08 

พันล้านดอลลาร์สหรัฐใน ค.ศ. 1998 ที่ส าคัญกว่านั้นคือ เขาขจัดความยากจนและยกระดับ

มาตรฐานการครองชีพให้ดีขึ้นได้อย่างส าคัญ นี่จึงเป็นเหตุผลว่าเหตุใดองค์การอาหารและ

เกษตร (Food and Agriculture Organization) แห่งสหประชาชาติจึงได้มอบเหรียญทอง

ให้แก่ซูฉาร์โตในเดือนพฤศจิกายน 1985 ส าหรับการที่อินโดนีเซียประสบความส าเร็จในการ

พ่ึงพาตนเองได้ด้วยการปลูกข้าว”50 

    เราคงต้องยอมรับว่า ความส าเร็จด้านต่างๆ ของอินโดนีเซียภายใต้ระเบียบใหม่เป็นผลส าคัญมาจาก

วิสัยทัศน์ของผู้น าขณะนั้น คือ ประธานาธิบดีซูฮาร์โต นอกจากนี้ เราจะเห็นต่อไปว่า วิสัยทัศน์ผู้น าอินโดนีเซียยุค

นั้นยังมีผลต่อพัฒนาการของอาเซียนด้วย ในที่นี้เราจึงจะมุ่งความสนใจไปที่ผู้น าคนนี้รวมทั้งบรรยากาศบางด้าน

ของอินโดนีเซียในขณะนั้นด้วย51 

    ก่อนที่จะขึ้นสู่อ านาจสูงสุดในอินโดนีเซียนั้น คงยากจะมีใครคาดคิดว่าลูกชาวนาจากชวาภาคกลางที่มี

การศึกษาน้อยเช่นซูฮาร์โต [ขณะที่ซูการ์โนจบการศึกษาด้านวิศวกรรมโยธาจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งบันดุง 

(Bandung Institute of Technology) ที่ทรงเกียรติภูมิของประเทศ] จะก้าวขึ้นมาเป็นนายพลแห่งกองทัพบกและ

ผู้น าประเทศในที่สุด 

    หากจะเปรียบเทียบผู้น า 2 คนแรกของอินโดนีเซียก็คงจะไมม่ีใครแตกต่างกันได้มากไปกว่านี้ได้อีกแล้ว 

นอกจากพ้ืนฐานการศึกษาดังที่ได้กล่าวแล้ว (ซูฮาร์โตมีพ้ืนฐานด้านนี้มาในทางทหารที่ได้รับการฝึกฝนในสมัยที่ดัตช์

ยังปกครองอยู่เท่านั้น) บุคคลทั้งสองยังแตกต่างกันอย่างมากในด้านบุคลิกภาพ ซูการ์โนมีลักษณะที่จูงใจมวลชน 

(Charismatic) และมีวาทศิลป์อันยอดเยี่ยม แต่ซูฮาร์โตเป็นคนพูดน้อยและแสดงสุนทรพจน์ต่อสาธารณะน้อยมาก 

นอกจากนั้น ในด้านนโยบายทั้ง 2 คนก็มีแนวทางต่างกันอย่างมาก ขณะที่ซูการ์โนต้องการให้ทั้งตัวเขาและ

                                                           

    50 Kishore Mahbunani and Jeffrey Sng. Ibid. p. 145. 

    51 ขอ้มูลส่วนน้ีมาจาก Vatikiotis. Ibid. pp. 1-31 และ Neher. Ibid. pp. 165-167. 
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อินโดนีเซียมีบทบาทโดดเด่นในโลกนั้น ซูฮาร์โตมีท่าทีตรงกันข้าม จะชี้ให้เห็นต่อไปว่าท่าทีเช่นนี้ส าคัญต่อ

พัฒนาการของอาเซียนอย่างยิ่ง 

    ซูฮาร์โตเกิดเมื่อ ค.ศ. 1921 แต่ประวัติชีวิตช่วงวัยเด็กของเขาเป็นที่รับรู้กันน้อยมาก เขาไม่ได้มาจาก

ครอบครัวชนชั้นน าที่มีชื่อเสียงโดดเด่น เขาแต่งงานแบบคลุมถุงชน (arranged marriage) ตามประเพณี และมี

บุตร-ธิดารวมทั้งสิ้น 6 คน อย่างไรก็ตาม ในด้านอาชีพนั้น เขาเป็นนายทหารที่มีความสามารถ มีเกียรติประวัติใน

สงครามกู้เอกราช และใน ค.ศ. 1960 ก็ได้รับการเลื่อนยศเป็นพลจัตวา เขาเป็นผู้น าปฏิบัติการทางทหารที่ท าให้

อินโดนีเซียได้นิวกินีตะวันตก (จังหวัดปาปัวในปัจจุบัน) มาเป็นส่วนหนึ่งของอินโดนีเซีย ในช่วงเหตุการณ์ “30 

กันยายน” เขาเป็นผู้บัญชาการกองก าลังหัวกะทิ KOSTRAD แต่มิได้ถูกสังหารไปพร้อมกับนายพลส าคัญๆ อีก 6 

คน ท าให้เขาสามารถเข้ามาควบคุมสถานการณ์ขณะนั้นได้อย่างรวดเร็ว ดังได้กล่าวแล้ว แม้การขึ้นมามีอ านาจ

ของซูฮาร์โตจะน าไปสู่การเข่นฆ่าสังหารอย่างรุนแรงกว้างขวาง แต่ท่าทีต่อต้านคอมมิวนิสต์ของเขาก็ท าให้ชาติ

ตะวันตก โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา ประกาศสนับสนุนระบอบปกครองของเขาเกือบจะในทันที 

    เมื่อซูฮาร์โตขึ้นมามีอ านาจเขาไม่เป็นที่รู้จักมากนัก ถึงแม้จะมีเกียรติประวัติด้านทหาร แต่ก็ไม่ถึงกับโดด

เด่น ผู้คนทั่วไปเพียงรู้จักเขาในฐานะ “นายพลผู้มีใบหน้ายิ้มแย้ม” (The Smiling General) และเป็นคนรัก

ครอบครัว เขามักปรากฏตัวในลักษณะสงบนิ่ง และแม้จะเรียบร้อยดูมีสง่า แต่ก็จะไม่แสดงอารมณ์ใดๆ และเก็บตัว 

แต่ในฐานะผู้น าประเทศเขากลับเป็นนักบริหารที่ดี เขาไม่มีบุคลิกโดดเด่นมีสีสันเช่นซูการ์โน แต่มุ่งไปในแนวทาง

สัมฤทธิผลนิยม (pragmatic) และใส่ใจประเด็นด้านการพัฒนาและการบริหารรัฐกิจที่เป็นปัญหาทางปฏิบัติ ในด้าน

นี้ซูฮาร์โตจึงแตกต่างจากซูการ์โนอย่างมาก ขณะที่ซูการ์โนมีวิสัยทัศน์ที่มุ่งไปในแนวทางปฏิวัติ เอกราช และความ

เป็นตัวของตัวเองในโลก ซูฮาร์โตกลับมุ่งไปในทิศทางท่ีจะมีผลต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งรวมไปถึงการน า

อินโดนีเซียกลับเข้าสู่ระบบทุนนิยมโลก ยุติการเผชิญหน้ากับมาเลเซีย (ซึ่งท าให้การก่อตั้งอาเซียนเกิดข้ึนได้ในที่สุด) 

ตัดความสัมพันธ์กับจีน (และไม่ยอมรื้อฟ้ืนความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันอีกจนกระทั่งเดือนสิงหาคม 1990) 

และกลับมามีความใกล้ชิดกับตะวันตก 

    แม้ระเบียบใหม่จะเป็นอ านาจนิยมแบบเผด็จการโดยมีการปิดกั้นและปราบปรามการแสดงการต่อต้าน

ทุกรูปแบบ แต่ก็ยากจะปฏิเสธความส าเร็จของระบอบปกครองนี้ โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจที่ได้กล่าวถึงแล้ว 

ปัญหาที่ประชาชนเริ่มหมดความอดทนต่อเขามากข้ึนคือการคอรัปชั่นและการแสวงหาประโยชน์ในบรรดากลุ่มพวก

พ้องบริวาร (จะกล่าวถึงในเรื่องที่ 4.3.2) เมื่อต้องเผชิญกับวิกฤตทั้งในทางการเมืองและเศรษฐกิจในช่วงปลาย

ทศวรรษ ระบอบปกครองของเขาก็ล่มสลายลง (ประเด็นเรื่องนี้จะเป็นเนื้อหาสาระของตอนที่ 4) กระนั้นก็ตาม 

ในช่วงที่ซูฮาร์โตรุ่งเรืองสูงสุดนั้น เขาก็มีคุณูปการต่อพัฒนาการของอาเซียนอย่างมาก 

 

กิจกรรม 4.2.1 
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    ซูฮาร์โตมีลักษณะด้านบุคลิกส าคัญอะไรบ้าง และมีท่าทีด้านนโยบายอย่างไร 

 

แนวตอบกิจกรรม 4.2.1 

    ผู้คนทั่วไปเพียงรู้จักซูฮาร์โตในฐานะ “นายพลผู้มีใบหน้ายิ้มแย้ม” และเป็นคนรักครอบครัว เขามัก

ปรากฏตัวในลักษณะสงบนิ่ง และแม้จะเรียบร้อยดูมีสง่า แต่ก็จะไม่แสดงอารมณ์ใดๆ และเก็บตัว แต่ในฐานะผู้น า

ประเทศเขากลับเป็นนักบริหารที่ดี เขาไม่มีบุคลิกโดดเด่นมีสีสันเช่นซูการ์โน แต่มุ่งไปในแนวทางสัมฤทธิผลนิยม 

และใส่ใจประเด็นด้านการพัฒนาและการบริหารรัฐกิจที่เป็นปัญหาทางปฏิบัติ ซูฮาร์โตจึงแตกต่างจากซูการ์โนอย่าง

มาก ขณะที่ซูการ์โนมีวิสัยทัศน์ที่มุ่งไปในแนวทางปฏิวัติ เอกราช และความเป็นตัวของตัวเองในโลก ซูฮาร์โตกลับ

มุ่งไปในทิศทางที่จะมีผลต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งรวมไปถึงการน าอินโดนีเซียกลับเข้าสู่ระบบทุนนิยมโลก ยุติการ

เผชิญหน้ากับมาเลเซีย ตัดความสัมพันธ์กับจีน (และไม่ยอมรื้อฟ้ืนความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันอีกจนกระทั่ง

เดือนสิงหาคม 1990) และกลับมามีความใกล้ชิดกับตะวันตก 
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เรื่องท่ี 4.2.2  

อินโดนีเซียกับบทบาทน าในอาเซียน 

 

    สถานะและความส าคัญของอินโดนีเซียในอาเซียนเป็นเรื่องที่ปราศจากข้อสงสัย เราคงต้องยอมรับเลยว่า 

อาเซียนซึ่งไม่มีอินโดนีเซียในฐานะประเทศใหญ่ซึ่งปัจจุบันมีประชากรเป็นล าดับที่ 4 ของโลกร่วมอยู่ด้วย คงไม่

สามารถมีสถานะและบทบาทเช่นในปัจจุบันได้ อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตยิ่งว่า หลังจากประธานาธิบดีซูการ์โน

พยายามผลักดันให้อินโดนีเซียและตัวเขาเองมีบทบาทโดดเด่นในโลกด้วยนโยบายต่อต้านจักรวรรดินิยมอย่าง

รุนแรง ซูฮาร์โตซึ่งขึ้นมามีอ านาจสืบต่อจากเขากลับพยายามด าเนินนโยบายที่เกือบตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิง คือการ

ใช้วิถีทางการด าเนินงานแบบเงียบๆ ไม่โดดเด่น ที่ส าคัญในส่วนของอาเซียนนั้นอินโดนีเซียภายใต้การน าของซูฮาร์

โตไม่พยายามจะเข้ามาครอบง าหรือมีบทบาทน าใดๆ เรื่องที่ 4.2.2 นี้จะชี้ให้เห็นอย่างย่อๆ ถึงท่าทีโดยรวมของ

อินโดนีเซียที่มีต่ออาเซียน การยอมรับนโยบายเศรษฐกิจที่ส่งผลดีต่ออาเซียนในระยะยาว และการตัดสินใจของ

ประธานาธิบดีซูฮาร์โตที่จะสนับสนุนแนวทางของอาเซียนในปัญหากัมพูชากล่าวได้ว่ามีส่วนส าคัญต่อความส าเร็จ

ของอาเซียนในการด าเนินงานเรื่องนี้ 

  ระเบียบใหม่ของซูฮาร์โตให้การสนับสนุนอาเซียนอย่างเงียบๆ ซึ่งสะท้อนท่าทีและความต้องการของผู้น า

อินโดนีเซียที่ไม่แสดงบทบาทโดดเด่นในกิจการระหว่างประเทศทั้งๆ ที่ขณะนั้นอินโดนีเซียนเป็นประเทศใหญท่ี่สุด

ล าดับที่ 5 ของโลกในแงจ่ านวนประชากร และมีความส าคัญในทางเศรษฐกิจและภูมิศาสตร์ ตลอดจนสถานะทาง

ยุทธศาสตร์ นั่นคือ อินโดนีเซียมีทั้งทรัพยากร (โดยเฉพาะน้ ามัน) และมีที่ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่ส าคัญยิ่ง แต่การ

ให้การสนับสนุนอาเซียนอย่างเงียบๆ โดยไม่พยายามเข้ามาครอบง าองค์การระดับภูมิภาคแห่งนี้เหมือนอย่างที่

สหรัฐอเมริกาได้พยายามครอบง าลาตินอเมริกา หรืออย่างที่อินเดียมีบทบาทโดดเด่นในเอเชียใต้ มีนัยส าคัญยิ่งต่อ

พัฒนาการของอาเซียน 

“เมื่อถึงขณะนี้อินโดนีเซียเป็นรัฐสมาชิกท่ีใหญ่และทรงอ านาจที่สุดของอาเซียน แต่

อินโดนีเซียไม่เหมือนกับสหรัฐอเมริกาและอินเดียด้วยการแสดงให้เห็นภูมิปัญญาที่ไม่

ธรรมดาในการพยายามไมเ่ข้ามาครอบง าอาเซียน ตรงกันข้าม ซูฮาร์โตยอมให้รัฐสมาชิกที่

เล็กกว่า เช่น ประเทศไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ เข้ามามีบทบาทน าภายในอาเซียนด้วย 

ประธานาธิบดี เอส. อาร์. นาธาน (S. R. Nathan) [แห่งสิงคโปร]์ กล่าวในการให้

สัมภาษณ์เราว่า “วุฒิภาวะของซูฮาร์โตอยู่ที่ข้อเท็จจริงที่ว่า เขาตัดสินใจจะมีบทบาทอยู่

เบื้องหลังในอาเซียน และปล่อยให้รัฐสมาชิกอ่ืนๆ ด าเนินความสัมพันธ์ในส่วนของรัฐ
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เหล่านี้ไป” สภาพเช่นนี้ช่วยให้อาเซียนพัฒนาส านึกแท้จริงและเป็นพ้ืนฐานของการเป็น

ประชาคมขึ้นมา”52 

    ปัจจัยความส าเร็จของอาเซียนประการหนึ่ง ได้แก่ การยอมรับระบบเศรษฐกิจแบบตลาด แม้ว่าในช่วง

ก่อนที่จะมีการขยายสมาชิกภาพออกไปในช่วงครึ่งหลังคริสต์ทศวรรษ 1990 อินโดนีเซียเป็นประเทศหนึ่ง (อีก

ประเทศหนึ่งคือฟิลิปปินส์) ที่ลังเลที่จะเปิดระบบเศรษฐกิจของตนสู่การแข่งขันระดับนานาชาติ แม้ว่ากระทั่งทุก

วันนี้อินโดนีเซียก็ยังมีท่าทีเอนเอียงไปมาระหว่างแนวทางเสรีนิยมและชาตินิยม แต่ด้วยวิสัยทัศน์และการตัดสินใจ

ของซูฮาร์โตอินโดนีเซียก็ยอมเปิดระบบเศรษฐกิจของตน ซึ่งส่งผลส าคัญต่อการขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจใน

อาเซยีน 

“ในอินโดนีเซียประธานาธิบดีซูฮาร์โตมีคณะที่ปรึกษาเลื่องชื่อด้านเศรษฐกิจที่เรียกว่า 

“เบิร์กเลย์มาเฟีย” อย่างไรก็ดี ซูฮาร์โตเอนเอียงไปมาระหว่างกลุ่มเสรีนิยม [คือคณะที่

ปรึกษาชุดนี้] และกลุ่มที่มีแนวความคิดชาตินิยมมากกว่า [คือพวกที่ไม่ต้องการให้เปิด

ระบบเศรษฐกิจสู่การแข่งขันกับนานาชาติ] แต่ดูเหมือนเขาจะฟังกลุ่มเบิร์กเลย์มาเฟีย จึงมี

การผลักดันให้มีการเปิดเสรีและปรับลดกฎระเบียบต่างๆ ในช่วงปลายทศวรรษ 1960 

และกลางทศวรรษ 1980 เมื่อระบบเศรษฐกิจของอินโดนีเซียเริ่มถดถอย อย่างไรก็ดี เขา

รับฟังพวกท่ีมีแนวคิดชาตินิยมทางเศรษฐกิจและพวกที่ต้องการให้ใช้นโยบายคุ้มครองกีด

กันในช่วงทศวรรษ 1970 เมื่อระบบเศรษฐกิจก าลังเฟ่ืองฟู กลุ่มเบิร์กเลย์มาเฟียจึงถูก

จ ากัดเหนี่ยวรั้งโดยกระแสชาตินิยมรุนแรง ในความคิดของอินโดนีเซียช่วงนั้น ผู้มีอ านาจ

ก าหนดนโยบายของอินโดนีเซียจ านวนมากเชื่อ (และหลายคนก็ยังเชื่อมาจนทุกวันนี้) ว่า

ในฐานะที่อินโดนีเซียมีตลาดขนาดใหญ่ จึงไม่จ าเป็นต้องเปิดตลาดมากเท่ากับสิงคโปร์ 

มาเลเซีย และประเทศไทย”53 

    อีกกรณีหนึ่ง ซึ่งควรจะกล่าวถึงในที่นี้ด้วย เพราะเป็นเรื่องที่จะชี้ให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าวิสัยทัศน์และ

สภาวะผู้น าอินโดนีเซียส่งผลส าคัญต่อการด าเนินงานของอาเซียนอย่างไร กรณีนี้คือการด าเนินงานของอาเซียนใน

ปัญหากัมพูชา54 ซ่ึงด าเนนิอยู่ประมาณ 1 ทศวรรษตั้งแต่ปลายทศวรรษ 1970 จนถึงต้นทศวรรษ 1990 

    ปัญหานี้เกิดจากความขัดแย้งเวียดนาม-กัมพูชา ซึ่งน าไปสู่การใช้ก าลังทหารโค่นล้มระบอบปกครอง

กัมพูชาประชาธิปไตย [Democratic Kampuchea เรียกกันทั่วไปว่า “เขมรแดง” (Khmer Rouge) ซ่ึงมีนาย
                                                           

    52 Kishore Mahbunani and Jeffrey Sng. Ibid. p. 60. 

    53 Ibid. pp. 71-72. 

    54 ดูสรุปประเด็นภาพรวมของปัญหากมัพูชา และแนวทางการด าเนินงานของอาเซียนท่ีมีต่อปัญหาน้ี

ใน Kishore Mahbubani. Ibid.  
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พลพต (Pol Pot) เป็นผู้น า] ในช่วงปลายเดือนธันวาคม 1978 และจัดตั้งระบอบปกครองเรียกว่า “สาธารณรัฐ

ประชาชนกัมพูชา” (People’s Republic of Kampuchea: PRK) ที่สนับสนุนเวียดนามขึ้นมาแทนในเดือน

มกราคมปีต่อมา55 อาเซียนเห็นว่าปฏิบัติการของเวียดนามเป็นการรุกราน ซึ่งขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศ และ

หลักการไม่แทรกแซงในกิจการภายในของประเทศอ่ืน (non-interference) ซึ่งอาเซียนยึดถือเป็นแนวทางส าคัญ

ประการหนึ่งของ “วิถีอาเซียน” (ASEAN Way) ดังนั้น อาเซียนจึงไม่ยอมรับรอง PRK และเรียกร้องให้เวียดนาม

ถอนทหารที่ยังยึดครองกัมพูชาอยู่ออกไปโดยไม่มีเงื่อนไข แต่เวียดนามยืนยันว่าสถานการณ์ในกัมพูชา 

“เปลี่ยนแปลงกลับกลายไม่ได้แล้ว” (Irreversible) อาเซียนและประชาคมโลกมีทางเลือกประการเดียว คือ ให้การ

รับรอง PRK สถานการณ์จึงยืดเยื้อชะงักง้ันทั้งทางการทูตและทางทหาร ในการทูตอาเซียนอาศัยเวทีของ

สหประชาชาติในการยืนยันไม่รับรอง PRK และเรียกร้องให้เวียดนามถอนทหาร ส่วนในทางทหารซึ่งอาเซียนถือว่า

ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง คือ การที่กลุ่มต่อต้านฝ่ายต่างๆ ใช้ก าลังสู้รบแบบกองโจร (กลุ่มที่เข้มแข็งที่สุดคือกลุ่มของเขมร

แดงนั่นเอง) กับเวียดนามในกัมพูชา 

    ประเด็นที่ท าให้ท่าทีของซูฮาร์โตมีความส าคัญยิ่งในกรณีกัมพูชา คือ การเข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องของ

จีน หลังจากจีนท า “สงครามสั่งสอน” (Punitive War) ต่อเวียดนามในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 1979 (จีนให้

การสนับสนุนรัฐบาลกัมพูชาประชาธิปไตย การใช้ก าลังทหารโค่นล้มระบอบปกครองนี้โดยเวียดนามจึงถือว่าเป็น

การไม่ไว้หน้าจีน) จีนก็เข้ามาร่วมมือกับอาเซียนอย่างใกล้ชิดในเวทีสหประชาชาติ นอกจากนั้น จีนยังได้ให้การ

สนับสนุนทางทหารแก่กองก าลังเขมรแดงในการสู้รบกับเวียดนามในกัมพูชาด้วย อย่างไรก็ตาม ไม่เพียงแต่ชาว

อินโดนีเซียจะยังหวาดระแวงจีนอยู่อย่างมากเท่านั้น แต่ส าหรับซูฮาร์โตแล้วประสบการณ์ “30 กันยายน” ยังท าให้

เขามีท่าทีต่อต้านจีนอย่างมากด้วย ขณะนั้นในอินโดนีเซียมีกลุ่มพลัง 2 ฝ่ายที่ไม่เห็นพ้องกัน คือ ฝ่ายต่อต้านจีน

และฝ่ายที่ต้องการให้อินโดนีเซียสนับสนุนเวียดนาม ฝ่ายหลังนี้น าโดยพลเอก เบนนี มูร์ดานี (Benny Murdani 

ผู้บัญาการกองทัพอินโดนีเซียในช่วง ค.ศ. 1983-1988) ส่วนฝ่ายที่ต่อต้านเวียดนามน าโดยรัฐมนตรีต่างประเทศ 

มอคตาร์ กุสุมาอาตมาดยา (Moctar Kusumaatmadya) ผู้ที่จะต้องตัดสินใจชี้ขาดก็คือ ซูฮาร์โต  

“ซูฮาร์โตแสดงภูมิปัญญาด้านภูมิรัฐศาสตร์อันไม่ธรรมดาของเขาด้วยการไม่พยายาม

ครอบง าหรือยับยั้งปิดกั้นอาเซียนให้อยู่ในอ านาจ เขารับฟังความปรารถนาของของเพื่อน

บ้านอาเซียน ตัวอย่างเช่น เขายอมตามประเทศอาเซียนอ่ืนๆ ในเรื่องการต่อต้านการยึด

ครองกัมพูชาโดยเวียดนาม สิ่งที่ท าให้เรื่องนี้โดดเด่นอย่างแท้จริง คือ ซูฮาร์โตหวาดระแวงไม่

วางใจจีนอย่างลึกซึ้ง พรรคอมมิวนิสต์จีนสนับสนุน PKI ซึ่งพุ่งเป้าไปที่ซูฮาร์โตในความ
                                                           

    55 ดูความเป็นมาของความขดัแยง้น้ี ซ่ึงเช่ือมโยงไปถึงความขดัแยง้จีน-เวียดนามและความขดัแยง้จีน-

โซเวียต ใน Nayan Chanda. (1988). Brother Enemy: The War after the War, A History of Indochina since the 

Fall of Saigon. New York: Collier Books.  
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พยายามก่อการรัฐประหารที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บล้มตายใน ค.ศ. 1965 เสียงที่มีอิทธิพลใน

รัฐบาลของเขา ซึ่งรวมไปถึงท่ีปรึกษาคนส าคัญด้านความมั่นคง คือ เบนนี มูร์ดานี ต้องการ

ให้เวียดนามต่อต้านจีน... 

ผู้น าทั้งหลายที่มองความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและความร่วมมือของอาเซียนอย่าง

ทึกทัก ควรจะต้องตระหนักว่า นี่เป็นผลมาจากการตัดสินใจซึ่งกระท า ณ จุดวิกฤตต่างๆ 

ในประวัติศาสตร์ของอาเซียน เมื่อพิจารณาความหวาดระแวงต่อจีนที่ซูฮาร์โตมีอยู่อย่าง

รุนแรงแล้ว หากในตอนนั้นเขาจะเข้าข้างเบนนี มูร์ดานีแทนที่จะเป็นมอคตาร์ ก็จะเป็นที่

เข้าใจได้โดยสมบูรณ์ นี่อาจท าลายความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของอาเซียนได้เลย ชะตา

กรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คงจะแตกต่างไปจากนี้มากหากซูฮาร์โตน าอินโดนีเซีย

หันไปในทิศทางตรงกันข้าม นี่จึงเป็นเหตุผลว่า เหตุใดบทบาทของผู้น านั้นส าคัญยิ่งต่อ

ความส าเร็จของอาเซียน”56 

    การให้การสนับสนุนการด าเนินงานของอาเซียนในปัญหากัมพูชาโดยอินโดนีเซียนั้น รวมไปถึงการท า

หน้าที่เป็นผู้ติดต่อและพูดคุยกับฝ่ายเวียดนาม นอกจากนี้ รัฐบาลอินโดนีเซียก็ยังเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอย่างไม่

เป็นทางการที่จาการ์ตา (Jakarta Informal Meetings) ในช่วง ค.ศ. 1989 และ 1990 เพ่ือให้คู่ขัดแย้งฝ่ายต่างๆ 

ในกัมพูชาเจรจากัน แม้ว่าความพยายามนี้จะมิได้น าไปสู่การตกลงกันขั้นสุดท้ายในปัญหา (คณะมนตรีความมั่นคง

สหประชาชาติต้องเข้ามาเสนอแนวทางการด าเนินการเองจึงท าให้มีการตกลงกันได้ในที่สุดเมื่อเดือนตุลาคม 1991) 

แต่บทบาทของอาเซียนในการหาทางแก้ไขปัญหานี้ก็ส่งผลให้อาเซียนมีสถานะโดดเด่นในเวทีการเมืองโลก 

 

กิจกรรม 4.2.2 

    ท่าทีโดยรวมของอินโดนีเซียที่มีต่ออาเซียเป็นอย่างไร 

 

แนวตอบกิจกรรม 4.2.2 

    ท่าทีโดยรวมของอินโดนีเซียที่มีต่ออาเซียของซูฮาร์โตให้การสนับสนุนอาเซียนอย่างเงียบๆ ซึ่งสะท้อน

ท่าทีและความต้องการของเชาที่ไม่แสดงบทบาทโดดเด่นในกิจการระหว่างประเทศท้ังๆ ที่ขณะนั้นอินโดนีเซียนเป็น

ประเทศใหญ่ที่สุดล าดับที่ 5 ของโลกในแง่จ านวนประชากร และมีความส าคัญในทางเศรษฐกิจและภูมิศาสตร์ 

ตลอดจนสถานะทางยุทธศาสตร์ นั่นคือ อินโดนีเซียมีทั้งทรัพยากร (โดยเฉพาะน้ ามัน) และมีที่ตั้งอยู่ในจุด

ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญยิ่ง แต่การสนับสนุนอาเซียนอย่างเงียบๆ โดยไม่พยายามเข้ามาครอบง าองค์การระดับภูมิภาค

                                                           

    56 Kishore Mahbunani and Jeffrey Sng. Ibid. pp. 61-62. 



 40 

แห่งนี้เหมือนอย่างที่สหรัฐอเมริกาได้พยายามครอบง าลาตินอเมริกา หรืออย่างที่อินเดียมีบทบาทโดดเด่นในเอเชีย

ใต้ มีนัยส าคัญยิ่งต่อพัฒนาการของอาเซียน 
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เรื่องท่ี 4.2.3  

อินโดนีเซียกับปัญหาติมอร์ตะวันออก 

 

    ปัญหาส าคัญประการหนึ่งของช่วงระเบียบใหม่ในอินโดนีเซีย คือปัญหาติมอร์ตะวันออก (East Timor) ที่

ก่อนหน้า ค.ศ. 1975 อยู่ใต้การปกครองของโปรตุเกส ดินแดนนี้เป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะด้านตะวันออกของ

อินโดนีเซีย ซึ่งมีมิชชันนารีเดินทางมาถึงตั้งแต่ ค.ศ. 156257 เมื่อดัตช์กดดันโปรตุเกสให้พ้นไปจากดินแดนแถบนี้

ในช่วงศตวรรษต่อมา ติมอร์ตะวันออกก็เป็นดินแดนเล็กๆ เพียงแห่งเดียวที่โปรตุเกสยังปกครองอยู่ อย่างไรก็ดี 

โปรตุเกสเข้ามาปกครองโดยตรงเมื่อประมาณ 100 ปีก่อนหน้าที่จะถอนตัวออกไปเท่านั้น ก่อนหน้านั้นติมอร์

ตะวันออกปกครองโดยผู้ปกครองท้องถิ่นในระบบจารีตดั้งเดิม ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ติมอร์ตะวันออกเป็น

รู้จักในระดับนานาชาติเพราะอยู่ตั้งอยู่ในจุดส าคัญทางยุทธศาสตร์ต่อท้ังญี่ปุ่นและฝ่ายพันธมิตร โดยเฉพาะ

ออสเตรเลีย ในระหว่างสงครามชาวติมอร์ตะวันออกอยู่ข้างฝ่ายออสเตรเลียอย่างท่วมท้น58 

    หลังจากอินโดนีเซียได้รับเอกราชจากเนเธอร์แลนด์ใน ค.ศ. 1949 ติมอร์ตะวันออกก็ยังคงมีฐานะเป็น

อาณานิคมโปรตุเกส นโยบายต่อต้านจักรวรรดินิยมของซูการ์โนที่ต้องการขจัดอิทธิพลดัตช์ไปจากดินแดนของ

อินโดนีเซียมิได้ขยายมาถึงติมอร์ตะวันออก ในระหว่างที่ซูการ์โนเดินทางไปเยือนโปรตุเกสอย่างเป็นทางการใน ค.ศ. 

1960 เขาประกาศว่า ติมอร์ตะวันออกมิได้เป็นของอินโดนีเซียเพราะอยู่นอกเขตอ านาจเนเธอร์แลนด์ในช่วงสมัย

อาณานิคม59  

    การแบ่งติมอร์ออกเป็นตะวันออกและตะวันตกเป็นผลจากสนธิสัญญาระหว่างรัฐบาลอาณานิคมของ

เนเธอร์แลนด์และโปรตุเกสใน ค.ศ. 1914 แต่ก่อนหน้านั้นเป็นเวลานานมาแล้วที่นโยบายของ 2 มหาอ านาจนี้ได้ท า

ให้ดินแดนติมอร์ทั้ง 2 ส่วนพัฒนาไปในแนวทางต่างกัน ติมอร์ตะวันตกถูกดึงให้เข้ามาผูกพันกับหมู่เกาะอินเดีย

ตะวันออกของเนเธอร์แลนด์ (Netherlands Indies) ซึ่งใช้ภาษามาเลย์เป็นภาษาหลัก โดยมีอิสลามเป็นศาสนาของ

ประชากรส่วนใหญ่ และนโยบายของรัฐบาลอาณานิคมก็คือ เปลี่ยนประชากรให้เป็นผู้หารายได้จากการจ้างงาน

และเป็นผู้บริโภค ส่วนติมอร์ตะวันออกนั้นผูกพันอยู่กับจักรวรรดิโปรตุเกสอันประกอบด้วยบราซิล (จนถึง ค.ศ. 

1822) แองโกลา โมซัมบิก มาเก๊า และกัว ภาษาส าหรับการศึกษาของชนชั้นน าคือ ภาษาโปรตุเกส ส่วนศาสนาอัน
                                                           

    57 Barbara Watson Andaya. (1999). “Religious Development in Southeast Asia, c. 1500-1800”. in 

Nicholas Tarling (ed.). The Cambridge History of Southeast Asia: Volume One Part Two From c. 1500 to c. 

1800. Cambridge: Cambridge University Press. p. 185. 

    58 Neher. Ibid. p. 110. 

    59 Norman G. Owen (ed.). (2005). The Emergence of Modern Southeast Asia: A New History. 

(Honolulu: University of Hawaii Press. p. 433. 
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เป็นผลมาจากการด าเนินงานของมิชชันนารีมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 16 คือ ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก 

นอกจากนั้น การที่ติมอร์ตะวันออกเป็นดินแดนเล็กๆ ที่อยู่ห่างไกล จึงไม่ดึงดูดให้ชาวตะวันตกเข้าไปลงทุน 

ประชากรจึงยังคงด ารงชีพด้วยการผลิตแบบยังชีพแทนที่จะเป็นผู้หารายได้จากการขายแรงงานตลอดมา60  

    จนกระท่ังใน ค.ศ. 1974 เมื่อโปรตุเกสประกาศว่า จะยุติการปกครองอาณานิคมแห่งนี้ ชนชั้นน าที่เป็น

คาทอลิก พูดภาษาโปรตุเกส และมีถิ่นพ านักอยู่ในเมือง จึงเริ่มมีการเคลื่อนไหวจัดตั้งพรรคการเมืองของตนขึ้น 

พรรคการเมืองที่ปรากฏขึ้นในช่วงนั้นมี 3 พรรค คือ พรรคสหภาพประชาธิปไตยติมอร์ (Timor Democratic 

Union) พรรคสมาคมประชาชนประชาธิปไตยติมอร์ (Timor Popular Democratic Association) และพรรค

แนวร่วมปฏิวัติเพ่ือการปลดปล่อยติมอร์ตะวันออก (Revolutionary Front for the Liberation of East Timor 

– Fretilin) ในบรรดา 3 พรรคนี้ มีพรรคสมาคมประชาชนประชาธิปไตยติมอร์มุ่งมาทางอินโดนีเซีย จึงเสนอให้ใช้

ภาษาอินโดนีเซียเป็นภาษาทางการในอนาคตและสนับสนุนการผนวกรวมกับอินโดนีเซีย ขณะที่อีก 2 พรรค

ต้องการเอกราชและใช้ภาษาโปรตุเกสเป็นภาษาทางการ 

    อย่างไรก็ตาม เมื่ออินโดนีเซียตระหนักว่า ติมอร์ตะวันออกก าลังจะได้รับเอกราชจากโปรตุเกส ซูฮาร์โตก็

ตัดสินใจใช้ก าลังทหารเข้ายึดครองดินแดนนี้ในเดือนธันวาคม 1975 ฝ่าย Fretilin ที่สามารถเอาชนะคู่แข่งได้และ

ขึ้นมามีอ านาจปกครองตั้งแต่เดือนมกราคมก่อนหน้านั้น จึงใช้การต่อสู้แบบกองโจรต่อต้านการยึดครองของ

อินโดนีเซีย รัฐบาลอินโดนีเซียประกาศให้ติมอร์ตะวันออกเป็นจังหวัดที่ 27 ของประเทศในเดือนกรกฎาคม 1976 

กองทัพอินโดนีเซียอ้างว่า ติมอร์ตะวันออกเป็นส่วนหนึ่งของอินโดนีเซียทั้งทางภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม 

นอกจากนั้น ผู้น าอินโดนีเซียยังหวั่นเกรงด้วยว่า Fretilin ซึ่งเป็นขบวนการฝ่ายซ้ายจะจัดตั้งสาธารณรัฐติมอร์ที่เป็น

คอมมิวนิสต์และเป็นฐานในการบ่อนท าลายอินโดนีเซีย แต่ความพยายามของอินโดนีเซียที่จะผนวกติมอร์

ตะวันออก ซึ่งรวมไปถึงการอาศัยโครงการพัฒนาด้านต่างๆ และการเข้าไปลงทุน ก็ไม่สามารถจะหยุดยั้งความ

ต้องการของชาวติมอร์ตะวันออกท่ีจะมีอ านาจก าหนดชะตากรรมทางการเมืองของตนเอง จึงยังคงเดินหน้าใช้ก าลัง

และการสนับสนุนจากนานาชาติต่อต้านการยึดครองของอินโดนีเซียเรื่อยมา จนท าให้มีการประมาณกันว่ามี

ผู้เสียชีวิตกว่า 100,000 คนจากการต่อสู้ที่เกิดขึ้น 

    พลังส าคัญประการหนึ่งของฝ่ายต่อต้าน คือ กระแสการสนับสนุนจากนานาชาติ แม้ว่าปฏิบัติการอย่าง

รุนแรงและโหดร้ายของอินโดนีเซียที่สร้างความเสียหายใหญ่หลวงต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สินแก่ติมอร์ตะวันออกแทบ

มิได้ถูกประณามจากประชาคมโลกเลย แต่ใน ค.ศ. 1996 บิชอป คาร์ลอส เบโล (Carlos Belo) และโฮเซ รามอส-

ฮอร์ตา (Jose Ramos-Horta) ผู้น าการต่อต้านคนส าคัญ ก็ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพส าหรับการยืนหยัด

ต่อต้านอินโดนีเซีย กล่าวกันว่า หากซูฮาร์โตยังอยู่ในอ านาจ โอกาสที่ติมอร์ตะวันออกจะได้เอกราชคงแทบไม่มี แต่

ใน ค.ศ. 1998 เมื่อเขาต้องประกาศลาออกและระบอบปกครองของเขาสิ้นสุดลง โอกาสจึงเกิดขึ้นให้ชาวติมอร์

                                                           

    60 Ibid. p. 444. ขอ้มูลเก่ียวกบัติมอร์ตะวนัออกท่ีจะปรากฏต่อไปมาจาก Ibid. pp. 444-446. 
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ตะวันออกพร้อมกับเสียงจากนานาชาติกดดันเรียกร้องเอกราชของตน บี. เจ. ฮาบิบี (B. J. Habibie) ที่ข้ึนมาด ารง

ต าแหน่งประธานาธิบดีหลังการประกาศลาออกจากต าแหน่งของซูฮาร์โต ต้องเผชิญกับปัญหาหลากหลายใน

ขณะนั้น เขาจึงซื้อเวลาด้วยการเสนอให้ประชาชนติมอร์ตะวันออกออกเสียงลงประชามติว่า จะคงอยู่กับอินโดนีเซีย

หรือจะถอนตัวออกไป ผลปรากฏว่า ในการออกเสียงลงประชามติซึ่งด าเนินการโดยสหประชาชาติใน ค.ศ. 1999 

ประชาชนร้อยละ 78.5 เลือกที่จะถอนตัวจากอินโดนีเซีย 

    ชาวอินโดนีเซียส่วนใหญ่ขณะนั้นมองว่า ผลการออกเสียงประชามติครั้งนี้จะเป็นแบบอย่างส าหรับ

ขบวนการแบ่งแยกดินแดนที่ต้องการจะถอนตัวออกมาแบบเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลท าให้ประเทศอ่อนแอลง การ

สูญเสียติมอร์ตะวันออกจึงนับเป็นความเสียหายอย่างยิ่งต่อเกียรติภูมิของชาติ กองทัพอินโดนีเซียและกองก าลังก่ึง

ทหารที่สนับสนุนอินโดนีเซียจึงปฏิบัติการ “แก้แค้น” ด้วยการโจมตีท าลายดินแดนนี้จนเสียหายย่อยยับ ซึ่งรวมไป

ถึงโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ ประมาณว่ามีชาวติมอร์ตะวันออกถึง 1 ใน 4 ที่ต้องเสียชีวิตไปในครั้งนี้ ท าให้องค์การ

สหประชาชาติต้องส่งกองก าลังเข้าไปรักษาความเป็นระเบียบ อย่างไรก็ตาม ทั้งอินโดนีเซียและติมอร์ตะวันออกฝ่า

วิกฤตครั้งนี้ไปได้ (อินโดนีเซียขณะนั้นอยู่ในช่วงวิกฤตของการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองครั้งส าคัญอีกครั้งหนึ่ง) 

โดยเฉพาะติมอร์ตะวันออกมีการจัดท ารัฐธรรมนูญและจัดตั้งรัฐบาลชั่วคราว จากนั้นมีการเลือกตั้งประธานาธิบดี

ครั้งแรกในเดือนเมษายน 2002 และในเดือนต่อมาก็มีการประกาศเอกราชอย่างเป็นทางการโดยมีนายซานานา กุส

เมา (Xanana Gusmao) อดีตนักโทษของอินโดนีเซียได้เป็นประธานาธิบดีคนแรก 

 

กิจกรรม 4.2.3 

    ปัญหาติมอร์ยุติลงเมื่อใดและอย่างไร 

 

แนวตอบกิจกรรม 4.2.3 

   กล่าวกันว่า หากซูฮาร์โตยังอยู่ในอ านาจ โอกาสที่ติมอร์ตะวันออกจะได้เอกราชคงแทบไม่มี แต่เขาสิ้น

อ านาจใน ค.ศ. 1998 โอกาสจึงเกิดข้ึน บี. เจ. ฮาบิบี (B. J. Habibie) ที่ข้ึนมาด ารงต าแหน่งประธานาธิบดีหลังการ

ประกาศลาออกจากต าแหน่งของซูฮาร์โต ต้องเผชิญกับปัญหาหลากหลายในขณะนั้น เขาจึงซื้อเวลาด้วยการเสนอ

ให้ประชาชนติมอร์ตะวันออกออกเสียงลงประชามติว่า จะคงอยู่กับอินโดนีเซียหรือจะถอนตัวออกไป ผลปรากฏว่า 

ในการออกเสียงลงประชามติซึ่งด าเนินการโดยสหประชาชาติใน ค.ศ. 1999 ประชาชนร้อยละ 78.5 เลือกที่จะถอน

ตัวจากอินโดนีเซีย การลงประชามติครั้งนี้น าไปสู่เอกราชของตะมอร์ตะวันออกในที่สุด 
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ตอนที่ 4.3  

บริบททางการเมืองของอินโดนีเซียในช่วงทศวรรษ 1980 

 

    โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 4.3 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป 

 

หัวเรื่อง 

    4.3.1 การลดบทบาทและอิทธิพลทางการเมืองของกองทัพ 

    4.3.2 การก่อตัวของกลุ่มพวกพ้องทางการเมืองและธุรกิจ 

 

แนวคิด 

    1. เมื่อถึงช่วงทศวรรษ 1980 อันเป็นช่วงสูงสุดของระเบียบใหม่ภายใต้ซูฮาร์โต บทบาทและอิทธิพล

ทางการเมืองของกองทัพลดน้อยลงไปแม้ว่าจะยังเป็นเสาหลักส าคัญท่ีค้ าจุนระบอบปกครองนี้อยู่ก็ตาม เมื่อถึงช่วง

นี้ซูฮาร์โตหันไปอาศัยพลเรือนและกลุ่มพวกพ้องทางธุรกิจและวงญาติเป็นส าคัญ 

    2. พัฒนาการส าคัญประการหนึ่งในช่วงทศวรรษนี้คือการก่อตัวของความเก่ียวโยงกันในเชิงระบบ

อุปถัมภ์ระหว่างผู้ที่ครอบครองทุนและเกี่ยวข้องอยู่ในวงการธุรกิจ ซึ่งรวมไปถึงนายทุนและนักธุรกิจเชื้อสายจีน 

รวมทั้งทายทุนที่เป็นชาวอินโดนีเซีย กับนักการเมืองและข้าราชการที่มีเส้นสายทางการเมือง โดยอาศัยเส้นสนกล

ในและเครือข่ายเชื่อมโยงเหล่านี้การคอรัปชั่นจึงเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในช่วงทศวรรษ 1980 ใน

ลักษณะที่เจ้าหน้าที่รัฐโดยเฉพาะที่เป็นนายทหารแต่มีต าแหน่งด้านพลเรือนเอ้ือประโยชน์แก่บริษัทเอกชนที่บรรดา

นายทหารเหล่านี้เอง เครือญาติ หรือพรรคพวกเพ่ือนฝูงและผู้ร่วมงาน มีความเก่ียวข้องผูกพันด้วย 

 

วัตถุประสงค์ 

    เมื่อศึกษาตอนที่ 4.3 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ   

1. อธิบายการลดบทบาทและอิทธิพลทางการเมืองของกองทัพในช่วงทศวรรษ 1980 ได้ 

2. อธิบายการก่อตัวของกลุ่มพวกพ้องทางการเมืองและธุรกิจในวงการเมืองของอินโดนีเซียได้ 
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ความน า 

 

    คงจะเป็นการยากที่จะแบ่งช่วงสมัยทางประวัติศาสตร์การเมืองไม่ว่าของประเทศใดได้ตรงตามช่วง

ทศวรรษแห่งกาลเวลาตามปฏิทิน เพราะช่วงเวลาในประวัติศาสตร์ย่อมมีความคาบเก่ียวหรือต่อเนื่องกัน แต่ถึง

กระนั้น หากยอมรับความคาบเกี่ยวต่อเนื่องดังกล่าว ก็เป็นที่น่าสนใจว่า ช่วงทศวรรษ 1980 ในอินโดนีเซียที่จะ

กล่าวถึงในตอนที่ 4.3 นี้ ก็คือช่วงที่นักประวัติศาสตร์คนส าคัญคนหนึ่งที่เชี่ยวชาญด้านอินโดนีเซีย คือ ริเคลฟส์ ที่

ได้กล่าวถึงแล้ว เรียกว่าเป็น “ช่วงสูงสุด” ของระเบียบใหม่ในอินโดนีเซีย อันเป็นช่วงที่คาบเกี่ยวอยู่ระหว่าง ค.ศ. 

1976-1988 ประเด็นที่จะพิจารณาในตอนนี้มี 2 เรื่องด้วยกัน คือการลดบทบาทและอิทธิพลทางการเมืองของ

กองทัพ (เรื่องที่ 4.3.1) และการเข้ามามีบทบาทโดดเด่นของกลุ่มพวกพ้องทางการเมืองและธุรกิจของซูฮาร์โต 

(เรื่องที่ 4.3.2) 
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เรื่องท่ี 4.3.1  

การลดบทบาทและอิทธิพลทางการเมืองของกองทัพ 

 

    กองทัพกล่าวได้ว่าเป็นกระดูกสันหลังของระเบียบใหม่ของซูฮาร์โตมาโดยตลอด บทบาทของกองทัพใน

การเมืองอินโดนีเซียเป็นเรื่องซับซ้อน ประกอบด้วยหลายมิติ ตั้งแต่ความเป็นมา ภารกิจ (โดยเฉพาะความคิดเรื่อง 

“ทวิฟังซี” ที่กล่าวแล้ว) ไปจนถึงอุดมการณ์ นอกจากนั้น ยังมีเรื่องตัวบุคคลเข้ามาเก่ียวข้องด้วย โดยที่ในช่วง

ทศวรรษ 1980 เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านส าคัญจาก “รุ่น ค.ศ. 1945” (“45ers”) ที่ร่วมในสงครามปฏิวัติแต่จนถึง

ขณะนั้นบางส่วนก็ยังมีสถานะและอิทธิพลอยู่ในกองทัพและวงการเมืองไปสู่นายทหารรุ่นใหม่ที่เคยได้รับการศึกษา

อบรมจากโรงเรียนนายทหารสมัยใหม่ (รวมทั้งในต่างประเทศ) การเข้าใจบทบาทของกองทัพจึงต้องอาศัย

การศึกษาวิเคราะห์อย่างลึกซึ้ง61 เรื่องท่ี 4.3.1 นี้จึงเพียงแต่กล่าวถึงความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงส าคัญประการ

หนึ่งในช่วงทศวรรษดังกล่าว คือ การลดบทบาทและอิทธิพลทางการเมืองของกองทัพเท่านั้น 

จริงๆ แล้วมีความเคลื่อนไหวในหมู่นายทหารบางส่วนมาตั้งแต่ก่อนช่วงทศวรรษ 1980 ที่จะให้มีการ

พิจารณาทบทวนความเกี่ยวพันระหว่างกองทัพกับ Golkar เพราะหากมองว่าคือ “พรรครัฐบาล” ก็เท่ากับว่า

กองทัพเข้าไปเกี่ยวข้องหรือเป็นส่วนหนึ่งของระบอบปกครองแทนที่จะอยู่เหนือระบอบปกครองตาม “ภารกิจ 2 

ด้าน” ของกองทัพ เราได้เห็นแล้วว่า Golkar มีฐานมวลชนอยู่ที่ “กลุ่มเฉพาะ” ต่างๆ ฐานมวลชนลักษณะนี้จัดตั้ง

ขึ้นโดยกองทัพเพ่ือตอบโต้การขยายอ านาจและอิทธิพลของ PKI มาตั้งแต่สมัยซูการ์โน เมื่อถึงยุคระเบียบใหม่กลุ่ม

เหล่านี้ก็กลายมาเป็นฐานมวลชนให้แก่ Golkar อย่างไรก็ดี เมื่อซูฮาร์โตได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีเป็นครั้งที่ 3 

ใน ค.ศ. 1978 ก็มีนายทหารบางคนที่ตระหนักว่า การที่กองทัพยังคงให้การสนับสนุนรัฐบาลอย่างเปิดเผยนับเป็น

การทรยศต่อทั้งความมุ่งหวังของประชาชนและความศักดิ์สิทธิ์ของกองทัพ62 

    ทัศนะเช่นนี้มองว่า การเมืองบั่นทอนจิตวิญญาณของกองทัพ และเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินภารกิจของ

กองทัพในด้านสังคมและการปกป้องรัฐธรรมนูญ ความคิด “ภารกิจ 2 ด้าน” ไม่ควรจะใช้เป็นเครื่องมือในการสั่งสม

อ านาจของกองทัพ เห็นได้ชัดว่าผู้ที่แสดงความคิดเห็นเช่นนี้ต้องการจะให้กองทัพรักษาระยะห่างจากระบอบ

ปกครอง63 อย่างไรก็ตาม ซูฮาร์โตและกลุ่มผู้สนับสนุนเขาก็ตอบโต้ด้วยความคิดว่าด้วยปรัชญาการเมืองของกองทัพ

จากฝ่ายตน ซึ่งเป็นการยืนยันว่า กองทัพต้องเลือกข้างโดยไม่อาจวางตนอยู่เหนือกลุ่มอ่ืนๆ ทั้งหมด และจากนั้นไม่
                                                           

    61 ดูสรุปภาพรวมของมรดกของกองทพัในการเมืองอินโดนีเซียตั้งแต่ ค.ศ. 1945 จนส้ินสุดยคุ 

“ระเบียบใหม”่ ใน Marcus Meitzner. (2009). Military Politics, Islam, and the State in Indonesia: From 

Turbulent Transition to Democratic Consolidation. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies. pp. 37-67. 

    62 Vatikiotis. Ibid. p. 78. 

    63 Ibid. pp. 78-79.     
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นานนักการผลัดเปลี่ยนรุ่นคณะนายทหารก็เริ่มข้ึน ซึ่งเป็นการถ่ายโอนต าแหน่งบังคับบัญชาในฝ่ายคุมก าลังไปให้แก่

นายทหารรุ่นใหม่64 

    ในเดือนมีนาคม 1983 พลเอกเบนนี มูร์ดานีได้ขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการกองทัพ นายทหารผู้นี้แม้จะมาจาก

สายงานข่าวกรอง แต่ก็เคยปฏิบัติการรบในช่วงปลายทศวรรษ 1950 และต้นทศวรรษต่อมา และที่ส าคัญคือ

ปฏิบัติการทางทหารในติมอร์ตะวันออก เขาเป็นหนึ่งในบรรดานายทหารที่อยู่ใน “รุ่นเชื่อมต่อ” (bridging 

generation) ระหว่างรุ่น “45ers” และนายทหารรุ่นใหม่ (มูร์ดานีได้รับการฝึกทางทหารตั้งแต่เป็นวัยรุ่นและแม้จะ

ไม่เคยเข้าโรงเรียนนายทหารแต่ก็ไปได้รับการฝึกอบรมในสหรัฐอเมริกา) เขาเป็นคนโปรดของซูฮาร์โตที่ไต่เต้าขึ้นมา

ในกองทัพจากสายที่ไม่ใช่ฝ่ายคุมก าลังอย่างรวดเร็วจนได้เป็นนายพลโทที่อายุน้อยที่สุดในรุ่นของเขา อย่างไรก็ตาม 

เมื่อถึงช่วงปลายทศวรรษ 1980 ก็เป็นที่ตระหนักมากขึ้นในบรรดานายทหารรุ่นใหม่ถึงข้อจ ากัดทางการเมืองของ

กองทัพ 

“หลังจากถูกชักใยเป็นเวลาหลายปีภายใต้อ านาจของซูฮาร์โตนายทหารอาวุโสฝ่ายเสนาธิ

การก็เริ่มตระหนักในที่สุดว่า พวกเขาไม่มีอิทธิพลใดๆ เหนือประธานาธิบดีเลย หลังจาก

เวลาเกือบ 1 ใน 4 ของศตวรรษในการด าเนินบทบาท 2 ด้านทั้งทางการเมืองและ

การทหาร นายทหารรุ่นใหม่จ านวนมากขึ้นก็...เริ่มสงสัยในบทบาทของกองทัพใน

การเมือง ทัศนคติท่ีเริ่มเปลี่ยนไปเกิดขึ้นประจวบเหมาะกับช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอน

ทางการเมืองเกี่ยวกับสภาวะผู้น าของชาติ [โดยเฉพาะในประเด็นที่ว่าใครจะเป็นผู้ขึ้นมา

สืบทอดอ านาจต่อจากซูฮาร์โต] ท าให้กองทัพอยู่ในสถานะยากล าบาก อาจจะด้วยสาเหตุ

นี้เองที่ท าให้มูร์ดานีและคนอ่ืนๆ เสนอกฎหมายใหม่ข้ึนในช่วงปลาย ค.ศ. 1987 ว่าด้วย

ความเป็นทหาร (soldiership) ซึ่งในระหว่างขั้นตอนการร่างมุ่งที่จะส่งเสริมอ านาจของผู้

บัญชาการกองทัพและก าหนดการแบ่งแยกอ านาจอันเป็นประเด็นทางเทคนิคให้ชัดเจน

ยิ่งขึ้นระหว่างฝ่ายบริหารและกองทัพ ความเคลื่อนไหวครั้งนี้ก็เช่นเดียวกับท่ีเกิดข้ึน

ในช่วงปลายทศวรรษ 1970 คือ กองทัพต้องการจะสร้างระยะห่างระหว่างกองทัพและซู

ฮาร์โต”65 

    แม้ว่าร่างกฎหมายนี้จะได้รับการบัญญัติออกมาในที่สุดในเดือนกุมภาพันธ์ 1988 แต่สาระส าคัญที่เป็น

ความมุ่งหมายของกองทัพก็ถูกขจัดออกไปหมดสิ้นในขั้นตอนการพิจารณา ที่ส าคัญคือ ในเดือนเดียวกันนั้นเอง มูร์

ดานีก็ถูกเรียกตัวไปพบโดยซูฮาร์โต ซึ่งแจ้งแก่เขาว่า พลเอกไตร สุทริสโน (Try Sutrisno) ซึ่งขณะนั้นเป็นผู้

บัญชาการทหารบก จะข้ึนมาด ารงต าแหน่งผู้บัญชาการกองทัพแทนเขา บริบททางการเมืองช่วงนี้ก็เช่นเดียวกับ
                                                           

    64 Ibid. p. 79 

    65 Ibid. p. 82. 
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ในช่วงปลายทศวรรษก่อนหน้านี้ คือ ในบรรยากาศทางการเมืองของการที่ซูฮาร์โตก าลังจะได้รับเลือกให้ด ารง

ต าแหน่งประธานาธิบดีเป็นครั้งที่ 5 ติดต่อกันในเดือนมีนาคม 1988 เกียรติภูมิและอ านาจของกองทัพตกอยู่ใน

สภาพเสื่อมถอยลงอย่างชัดเจน66 

    กรณีท่ีกล่าวถึงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนที่แสดงให้เห็นว่า แม้จะมีหลักประกันเรื่อง “ภารกิจ 2 

ด้าน” แต่นายทหารระดับอาวุโสในกองทัพก็ดูไม่มีพลังที่จะมีอิทธิพลต่อทิศทางความเคลื่อนไหวต่างๆ ในทาง

การเมืองอีกต่อไปแล้ว แม้กระทั่งอิทธิพลกองทัพที่มีต่อ Golkar ก็เสื่อมคลายลงไป ในช่วง ค.ศ. 1983-1988 ผู้ที่

ด ารงต าแหน่งประธาน Golkar คือ สุธรรมโมโน (Sudharmono) บุคคลผู้นี้ (ต่อมากองทัพพยายามคัดค้านไม่ให้

เขาข้ึนมาด ารงต าแหน่งรองประธานาธิบดีแต่ไม่ส าเร็จ) ได้พยายามลดอิทธิพลของกองทัพที่มีอยู่เหนือองค์การนี้

ด้วยการสร้างสัมพันธ์กับนักการเมืองพลเรือน นอกจากนั้น เขายังส่งเสริมกลุ่มผลประโยชน์ด้านธุรกิจซึ่งเป็นผู้ที่เขา

ชื่นชอบและเป็นกลุ่มพวกพ้องสนิทชิดเชื้อของเขาเอง ซึ่งส่งผลให้กองทัพสูญเสียผลประโยชน์ด้านนี้ไปพร้อมกัน

ด้วย67 

    ในความเป็นจริงการลดบทบาทและอิทธิพลของกองทัพปรากฏชัดมาตั้งแต่ช่วงกลางทศวรรษ 1970 และ

ด าเนินต่อมาจนถึงปลายทศวรรษ 198068 เครื่องบ่งชี้ส าคัญ คือ จ านวนนายทหารที่อยู่ในคณะรัฐมนตรี ที่ด ารง

ต าแหน่งข้าหลวง ที่อยู่ในฝ่ายนิติบัญญัติ และที่ด ารงต าแหน่งอาวุโสในระบบราชการพลเรือนลดน้อยลงไปอย่าง

มาก เช่น ต าแหน่งข้าหลวงลดลงจากร้อยละ 80 ลงเหลือเพียงร้อยละ 40 และต าแหน่งในฝ่ายบริหารตกอยู่แก่ผู้ที่

เป็นพลเรือนมากขึ้น ทั้งนี้เพราะซูฮาร์โตน าบุคลากรฝ่ายนี้เข้ามาอยู่ในระบอบปกครองของเขาเพ่ิมมากขึ้น ไม่ว่าจะ

เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารที่มีความรู้ความช านาญ (Technocrats) ผู้น ามุสลิม ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลนี (ตัวอย่าง

ส าคัญ คือ ดร. บี. เจ. ฮาบิบี ซึ่งต่อมาได้ขึ้นด ารงต าแหน่งประธานาธิบดีต่อจากซูฮาร์โต) ผู้บริหารระดับสูงในวงการ

ธุรกิจ และนักการเมืองใน Golkar นอกจากนั้น ซูฮาร์โตยังได้ปรับเปลี่ยนบุคลากรวงในของเขาด้วย คือ เปลี่ยนผู้

ใกล้ชิดที่เขาไว้เนื้อเชื่อใจมาตั้งแต่สมัยที่เขาอยู่ในกองทัพมาเป็นผู้ที่เป็นพวกพ้องบริวาร (Cronies) ในวงการธุรกิจ

และสมาชิกในครอบครัวของเขาเอง (ประเด็นนี้จะกล่าวถึงในเรื่องต่อไป)69 

    ตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ 1980 เป็นต้นมาเป็นที่ปรากฏชัดว่า ซูฮาร์โตเห็นความจ าเป็นจะต้องขยายฐาน

อ านาจด้านพลเรือนของเขาให้กว้างออกไป และจ ากัดความโดดเด่นเป็นเอกเทศของกองทัพ ดังนั้น ตั้งแต่ช่วงนั้น

เขาจึงสนับสนุนให้ผู้น ามุสลิมและปัญญาชนด าเนินกิจกรรมด้านสังคม-ศาสนาของพวกเขาให้กว้างขวางและเข้มข้น

มากขึ้น และให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบอบปกครอง หลังจากมูร์ดานีถูกปลดในเดือนกุมภาพันธ์ 1988 แล้ว ซู
                                                           

    66 Ibid. p. 83. 

    67 Ibid. pp. 85-86. 

    68 ดูเพิ่มเติมใน ธีระ นุชเป่ียม. เร่ืองเดียวกัน. น. 5-60 - 5-62. 

    69 Meitzner. Ibid. p. 59. 
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ฮาร์โตก็น าผู้น าทางทหารที่ใกล้ชิดเข้ามาอยู่ในวงในเฉพาะของเขา ซึ่งเป็นพวกพ้องบริวารที่เขาไว้เนื้อเชื่อใจมากกว่า 

ตลอดจนผู้ที่เป็นญาติและผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง เช่น ผู้ที่ขึ้นมาด ารงต าแหน่งเสนาธิการทหารต่อเนื่องกันไปเป็นผู้

ใกล้ชิด ได้แก่ น้องเขยของภรรยาซูฮาร์โต คนสนิทของบุตรสาวคนหนึ่งของเขา อดีตนายทหารคนสนิทของเขาเอง 

และอดีตหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยท าเนียบประธานาธิบดี70 

    อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบทบาทและอิทธิพลทางการเมืองของกองทัพจะลดน้อยลงไป แต่กองทัพก็ยังเป็น

กระดูกสันหลังของระเบียบใหม่ของซูฮาร์โต โดยที่เขาเองก็ยังได้รับความจงรักภักดีจากนายทหาร อันเป็นผลส่วน

หนึ่งมาจากการเลือกบุคคลในกองทัพด้วยตนเองให้ขึ้นมาด ารงต าแหน่งระดับสูง รวมทั้งจากการกระจาย

ผลประโยชน์ให้แก่คณะนายทหาร (มีการคาดหมายกันว่าเมื่อมูร์ดานีถูกปลดเขาอาจจยึดอ านาจจากซูฮาร์โตแต่เขา

ก็ยังจงรักภักดีต่อประธานาธิบดีที่เคยอุปถัมภ์เขามา) นอกจากนั้น ที่น่าสนใจคือ แม้ระบอบปกครองของซูฮาร์โตจะ

เป็นเผด็จการทหารรูปแบบหนึ่ง แต่ก็ยังได้รับการสนับสนุนโดยเฉพาะจากโลกตะวันตก 

“ทศวรรษ 1980 เป็นช่วงสมัยพิเศษในประวัติศาสตร์อินโดนีเซีย การผูกขาดการใช้

ความรุนแรงโดยรัฐบาลมีความหมายว่า รัฐบาลสามารถรักษาภาพลักษณ์ของการมี

ความสงบที่เป็นหลักประกันการสนับสนุนจากนานาชาติ ประเทศตะวันตกสร้าง

ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอินโดนีเซีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกองทัพ ซึ่งอังกฤษเป็นผู้ขาย

อาวุธให้ สหรัฐอเมริกาให้การฝึกอบรมด้านข่าวกรอง และออสเตรเลียร่วมเป็นเจ้าภาพ

จัดการฝึกร่วมกับกองบัญชาการกองก าลังพิเศษ (Special Forces Command) ซ่ึง

เป็นหน่วยก าลังชั้นหัวกะทิที่รับผิดชอบควบคุมจังหวัดที่มักก่อการกบฏ ทั้งในและนอก

อินโดนีเซีย อ านาจนิยมถูกมองว่าเป็นราคาที่ประเทศต้องจ่ายเพ่ือการพัฒนา อันเป็น

ทัศนะที่ส่งเสริมผลประโยชน์ของรัฐบาลตะวันตก ซึ่งกระตือรือร้นที่จะสนับสนุนการ

ด าเนินงานของบริษัทน้ ามันและแร่ธาตุ ที่เป็นบริษัทข้ามชาติ ในอินโดนีเซีย”71 

 

กิจกรรม 4.3.1 

    มีเครื่องบ่งชี้ส าคัญอะไรบ้างของการลดบทบาทและอิทธิพลทางการเมืองของกองทัพ 

 

แนวตอบกิจกรรม 4.3.1 

    เครื่องบ่งชี้ส าคัญประการหนึ่ง คือ จ านวนนายทหารที่อยู่ในคณะรัฐมนตรี ที่ด ารงต าแหน่งข้าหลวง ที่อยู่

ในฝ่ายนิติบัญญัติ และที่ด ารงต าแหน่งอาวุโสในระบบราชการพลเรือนลดน้อยลงไปอย่างมาก ต าแหน่งในฝ่าย
                                                           

    70 Ibid. pp. 60-61. 

    71 Vickers. Ibid. p. 202. 
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บริหารตกอยู่แก่ผู้ที่เป็นพลเรือนมากข้ึน ทั้งนี้เพราะซูฮาร์โตน าบุคลากรฝ่ายนี้เข้ามาอยู่ในระบอบปกครองของเขา

เพ่ิมมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความช านาญ (technocrats) ผู้น ามุสลิม ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลนี 

ผู้บริหารระดับสูงในวงการธุรกิจ และนักการเมืองใน Golkar นอกจากนั้น ซูฮาร์โตยังได้ปรับเปลี่ยนบุคลากรวงใน

ของเขาด้วย คือ เปลี่ยนผู้ใกล้ชิดที่เขาไว้เนื้อเชื่อใจมาตั้งแต่สมัยที่เขาอยู่ในกองทัพมาเป็นผู้ที่เป็นพวกพ้องบริวารใน

วงการธุรกิจและสมาชิกในครอบครัวของเขาเอง 
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เรื่องท่ี 4.3.2  

การก่อตัวของกลุ่มพวกพ้องทางการเมืองและธุรกิจ 

 

    การก่อตัวของกลุ่มพวกพ้องทางการเมืองและธุรกิจเป็นลักษณะส าคัญประการหนึ่งของระบบอุปถัมภ์ 

(Patronage) ที่เป็นต้นตอส าคัญยิ่งของปัญหาคอรัปชั่น ปรากฏการณ์นี้มีอยู่อย่างกว้างขวางในเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้72 ในอินโดนีเซียความสัมพันธ์ด้านธุรกิจของซูฮาร์โตกับหุ้นส่วนธุรกิจที่เป็นคนเชื้อสายจีน ญาติมิตรและคน

ในครอบครัว ตลอดจนตระกูลใหญ่ในวงราชการที่มีผลประโยชน์ด้านธุรกิจ เป็นเรื่องค่อนข้างอ้ือฉาวที่ได้รับความ

สนใจอย่างกว้างขวางทั้งในวงวิชาการและวงการสื่อมวลชน ประเด็นนี้เป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งซึ่งไม่อาจน ามา

กล่าวโดยละเอียดในที่นี้ได้ สิ่งที่จะกล่าวถึงเป็นเพียงลักษณะพ้ืนฐานทางสังคม ตลอดจนพัฒนาการเพียงบาง

ประการ ที่เกี่ยวข้องหรือก่อให้เกิดระบบพวกพ้องและปัญหาคอรัปชั่นในสมัยของซูฮาร์โต ที่ส าคัญคือสิ่งที่จะ

กล่าวถึงเป็นเพียงข้อสังเกตเกี่ยวกับความเก่ียวพันของปัจจัยบางประการมากกว่าจะเป็นการวิเคราะห์อย่างลึกซ้ึง

ของกระบวนการที่น าไปสู่การก่อตัวของระบบดังกล่าว 

    ลักษณะพ้ืนฐานส าคัญอย่างหนึ่งในสังคมอินโดนีเซีย (หรือที่จริงในหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต้) ซึ่งถือว่าเป็นรากเหง้าของปัญหาคอรัปชั่น คือ ระบบพวกพ้องโดยเฉพาะในระบบราชการ ในลักษณะ 

“เครือข่ายความสัมพันธ์แบบผู้อุปถัมภ์-ผู้รับการอุปถัมภ์” (Networks of Patron-Client Relationship) การ

แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ต่างๆ อาศัยความผูกพันทางเครือญาติและชาติพันธุ์ ดังนั้น จึงไม่ต้องแปลกใจว่า

ความจงรักภักดีของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐจะมีต่อบุคคลที่ช่วยให้พวกเขาได้รับการแต่งตั้ง เลื่อนต าแหน่ง หรือ

ถูกปลดได้ แทนที่จะมีต่อหน่วยงานโดยตรง การมีความจงรักภักดีเป็นการเฉพาะต่อบุคคลเช่นนี้มักน าไปสู่การ

ปกป้องผู้ที่กระท าการคอรัปชั่น ซึ่งส่งผลให้การจัดการกับคนเหล่านี้เป็นไปได้ยาก73 ในอินโดนีเซียเครือข่ายระบบ

อุปถัมภ์เช่นนั้นขยายไปครอบคลุมวงการธุรกิจและการเมืองด้วย 

    พัฒนาการส าคัญประการหนึ่งในช่วงทศวรรษ 1970 และ 1980 คือการก่อตัวของความเกี่ยวโยงกันใน

เชิงระบบอุปถัมภ์ระหว่างผู้ที่ครอบครองทุนและเกี่ยวข้องอยู่ในวงการธุรกิจ ซึ่งรวมไปถึงนายทุนและนักธุรกิจเชื้อ

สายจีน ตลอดจนทายทุนที่เป็นชาวอินโดนีเซียกับนักการเมืองและข้าราชการที่มีเส้นสายทางการเมือง คนกลุ่มหลัง

นี้ประกอบด้วยผู้บัญชาการทหาร นักการเมืองอาวุโส และเจ้าหน้าที่ของรัฐระดับสูง ที่เข้าถึงกลไกและทรัพยากร

ของรัฐ ซึ่งพวกเขาน ามาใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว โดยอาศัยเส้นสนกลในและเครือข่ายเชื่อมโยงเหล่านี้การคอรัปชั่น

จึงเกิดข้ึนอย่างกว้างขวางในอินโดนีเซียโดยเฉพาะในช่วงทศวรรษ 1980 ในลักษณะที่เจ้าหน้าที่รัฐโดยเฉพาะที่เป็น
                                                           

    72 ผูส้นใจเร่ืองน้ี โปรดดู Victor T. King. (2008). The Sociology of Southeast Asia: Transformations 

in a Developing Region. Copenhagen: NiAs Press. pp. 155-177. 

    73 Ibid. p. 165. 
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นายทหารซึ่งมีต าแหน่งด้านพลเรือนเอื้อประโยชน์อย่างเป็นกิจวัตรแก่บริษัทเอกชนที่บรรดานายทหารเหล่านี้เอง 

เครือญาติ หรือพรรคพวกเพ่ือนฝูงและผู้ร่วมงาน มีความเกี่ยวข้องผูกพันด้วย ในบรรดาพันธมิตรระบบอุปถัมภ์แบบ

นี้ที่ส าคัญที่สุด ได้แก่ พันธมิตรระหว่าง “นายพลกับกลุ่มธุรกิจชาวจีนขนาดใหญ่” (The Generals And Big 

Business Groups) เช่น กลุ่มเลียม เซียว เหลี่ยง (Liem Sioe Lieng)/ซูฮาร์โต ทั้งนี้เพราะคนเชื้อสายจีนไม่

สามารถเข้าถึงอ านาจทางการเมืองได้โดยตรง แต่จะต้องอาศัยความเชื่อมโยงผูกพันกับนักการเมืองและข้าราชการ

ที่มีเส้นสายทางการเมืองดังกล่าวแล้ว74 กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ กลุ่มธุรกิจของคนเชื้อสายจีนเหล่านี้ไม่มีศักยภาพที่จะ

คุกคามท้าทายซูฮาร์โตและระบอบปกครองของเขา 

    ในการสร้างความสัมพันธ์กับชนชั้นน าทางธุรกิจซูฮาร์โตมีเป้าหมายพื้นฐาน 2 ประการเกี่ยวข้องกัน คือ 

เร่งความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและรักษาอ านาจทางการเมืองของตนเอง ในการด าเนินงานเพื่อเป้าหมายนี้ซู

ฮาร์โตอาศัยชนชั้นน าด้านธุรกิจที่มีเชื้อสายจีน ด้านหนึ่งนั้น แม้ว่าแนวทางการพัฒนาประเทศของเขาจะเป็น

แนวทางท่ีน าโดยรัฐ (State-Led Approach) แต่ในทางอุดมการณ์เขาไม่ต่อต้านระบบทุนเอกชน ขณะเดียวกัน 

ชนชั้นน าทางธุรกิจส่วนใหญ่ขณะนั้นเป็นคนเชื้อสายจีน แต่ความมั่งค่ังของคนเหล่านี้ก็มิได้มีผลคุกคามท้าทาย

อ านาจทางการเมืองของเขาดังได้กล่าวแล้ว นอกจากนี้ ซูฮาร์โตก็นิยมชมชอบประสิทธิภาพการด าเนินงานของนัก

ธุรกิจเชื้อสายจีนด้วย บุคคลที่เคยร่วมมือกับเขาตั้งแต่ครั้งที่เขาเป็นผู้บัญชาการทหารในชวาภาคกลางในช่วง

ทศวรรษ 1950 คือ โมฮัมหมัด “บ๊อบ” ฮัสซาน (Mohamad “Bob” Hassan) กลับมารื้อฟ้ืนความสัมพันธ์ในด้าน

ธุรกิจกับเขาใหม่หลังจากที่เขาด ารงต าแหน่งประธานาธิบดีได้ประมาณ 10 ปี บ๊อบ ฮัสซานจึงกลายมาเป็น “ราชา

ไมซุ้ง” (Timber King) คุมกิจการด้านไม้อัด เยื่อกระดาษ และกระดาษ ในขณะที่เลียม เซียว เหลี่ยง ประธาน

บรรษัทซาลิม (Salim Corporation) คุมกิจการโรงงานผลิตซีเมนต์ แป้งมัน และบะหมี่ส าเร็จรูป75 มีผู้กล่าวถึงการ

ก่อตัวของกลุ่มพวกพ้องด้านธุรกิจและการเมืองสมัยซูฮาร์โตไว้ดังนี้ 

“เมื่อเวลาผ่านไปก็ปรากฏกลุ่มชนชั้นน าทางธุรกิจเชื้อสายจีนประมาณ 50 ราย ซึ่งเป็น

กลุ่มแกนที่เรียกว่า “กูกง” (Cukong) ซึ่งรวมไปถึง Eka Tjipta Widjaya คุมกิจการ

เกษตรขนาดใหญ่ น้ ามันปรุงอาหาร Hendra Rahardja และ Ciputra คุมกิจการ

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ Prajogo Pangestu คุมกิจการท าไม้ และ Sjamsul 

Nursalim คุมกิจการด้านการเงิน ดังนั้น ขณะที่คนเชื้อสายจีนเป็นเพียงชนกลุ่มน้อย

กลุ่มเล็กๆ ในสังคมอินโดนีเซีย แต่ก็มักถูกประเมินว่าได้ควบคุมประมาณร้อยละ 70 

ของความมั่งคั่งท่ีไม่เกี่ยวกับที่ดิน แต่แม้กระทั่งขณะที่กิจการของคนเชื้อสายจีน

ขยายตัวออกไปในด้านต่างๆ หลากหลายและรวมตัวกันเป็นกลุ่มกิจการขนาดใหญ่ 
                                                           
74 เร่ืองเดียวกัน หนา้ 166 
75 William Case, Politics in Southeast Asia: Democracy or Less (Richmond: Curzon Press, 2002), pp. 41-42 
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(Conglomerates) แต่ก็ยังตอบแทนกลับมาอย่างคงเส้นคงวาในการช่วยซูฮาร์โต

ด าเนินนโยบายด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม รวมทั้งส่งมอบผลก าไรส่วนหนึ่งกลับมาสู่

องค์การกุศล (Yayasan) ที่เขาได้จัดตั้งขึ้น”76 

    องค์กรการกุศลที่เรียกว่า “ยายาซาน” นั้น เป็นช่องทางหนึ่งในการระดมทรัพยากรจากระบบอุปถัมภ์ 

กิจการเหล่านี้เป็นองค์กรกุศล (Charities) หรือมูลนิธิ ซึ่งไม่ต้องเสียภาษีและไม่มีการตรวจสอบ ซูฮาร์โตอาศัยยายา

ซานเป็นช่องทางในการรวบรวมเงนิสมทบ (Contributions) จากชนชั้นน าทางธุรกิจที่ต้องการตอบแทนบุญคุณ 

ภาษีจากธนาคารของรัฐ และภาษีจากธุรกรรมที่ด าเนินอยู่ในชีวิตประจ าวัน จากนั้นเงินที่ได้มาเหล่านี้จะถูกน าไป

แปลงสภาพโดยกิจการของครอบครัวและมิตรสหายหรือกระจาย (โดยให้มีการประชาสัมพันธ์อย่างเอิกเกริก) ไปสู่

ระดับมวลลชนเพื่อสร้างคลินิก สถานรับเลี้ยงเด็กก าพร้า และสุเหร่า การตรวจสอบภายหลังการหมดอ านาจของซู

ฮาร์โตเปิดเผยว่า องค์กรการกุศล ยายาซาน ซูเปอร์เซมาร์ (Yayasan Supersemar) ของซูฮาร์โต ได้รับ

ทุนอุดหนุนจากภาษีร้อยละ 2.5 ของผลก าไรของธนาคารต่างๆ 8 แห่งรวมทั้งธนาคารกลาง คือ ธนาคารอินโดนีเซีย 

(Bank Indonesia) และแม้ว่าองค์กรการกุศลนี้มีเป้าหมายทางการอยู่ที่การสนับสนุนด้านการศึกษา แต่ร้อยละ 80 

ของเงินอุดหนุนที่ได้รับมากลับถูกน าไปใช้ซื้อที่ดิน ซื้อหุ้น และเป็นเงินกู้แก่ธุรกิจที่เป็นพวกพ้อง ยายาซานหรือ

องค์กรการกุศลอื่นๆ ที่ซูฮาร์โตควบคุมก็มีการด าเนินงานในลักษณะเดียวกันกับ ยายาซาน ซูเปอร์เซมาร์77 

    ได้กล่าวแล้วว่า การพัฒนาประเทศของอินโดนีเซียสมัยซูฮาร์โตเป็นแนวทางท่ีน าโดยรัฐ ดังนั้น รัฐจึงเข้า

มามีบทบาทในเรื่องนี้อย่างกว้างขวาง เหตุผลด้านอุดมการณ์ส าคัญได้แก่ การจรรโลง “ความยุติธรรมทางสังคม” 

(Social Justice) อันเป็นหลักการข้อสุดท้ายของหลักปัญจศีล แต่เมื่อรัฐเข้ามาด าเนินการในเรื่องต่างๆ ก็ท าให้

ประชาชนต้องพ่ึงพาระบบรัฐมากขึ้น โดยที่ระบบราชการก็ต้องขยายตัวตามไปด้วย ในช่วง ค.ศ. 1974-1983 

ระบบราชการขยายตัวมากกว่าอัตราการเพิ่มของประชากรถึง 2 เท่า นั่นคือ เพิ่มจ านวนบุคลากรภาครัฐจาก 1.67 

ล้านคนมาเป็น 2.63 ล้านคน มีการน ารายได้จากน้ ามันมาใช้ในการขยายตัวของรัฐวิสาหกิจต่างๆ ซึ่งเมื่อรวมกับ

ระบบการบริหารราชการแล้วก็นับเป็นแหล่งว่าจ้างแรงงานแห่งเดียวที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ เมื่อถึง ค.ศ. 1983 

รัฐวิสาหกิจมีสัดส่วนในผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ร้อยละ 25 และสัดส่วนถึงเกือบร้อยละ 50 ใน

มูลค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งหมดที่จ่ายให้แก่รัฐ78 

    อย่างไรก็ตาม เมื่อภาครัฐขยายตัวมากขึ้นเท่าใด โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดในการบริหารจัดการและ

การคอรัปชั่นก็จะเพ่ิมมากขึ้นตามมา กรณีตัวอย่างของความผิดพลาดในการบริหาร คือ กรณีของบริษัทน้ ามันเปอร์

ตามินาของรัฐ ซึ่งเป็นกรณีอ้ือฉาวด้านการเงินเพราะไม่สามารถชดใช้หนี้สินที่ประมาณการว่ามีถึง 10 พันล้าน
                                                           

    76 Ibid. p. 42. 

    77 Ibid. p. 37. 

    78 Vatikiotis. Ibid. p. 37. 
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ดอลลาร์สหรัฐใน ค.ศ. 1974 อันเป็นผลมาจากการคอรัปชั่นอย่างมโหฬาร ปีนั้นและต่อมาใน ค.ศ. 1978 นักศึกษา

ได้เดินขบวนประท้วง เป้าหมายส าคัญของการประท้วงครั้งนี้ คือ การคอรัปชั่นของสมุนบริวารทางธุรกิจของซูฮาร์

โต ผลประโยชน์ทางธุรกิจที่มีอยู่อย่างกว้างขวางของภรรยาประธานาธิบดีและการขยายการลงทุนอย่างไม่หยุดยั้ง

ของทุนจากญี่ปุ่น ซูฮาร์โตต้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมายการลงทุนเพ่ือให้ชาวอินโดนีเซียเข้ามาเป็นเจ้าของกิจการมาก

ขึ้น และสั่งให้บรรดาเพ่ือนพ้องที่ม่ังคั่งของประธานาธิบดีลดการแสดงความร่ ารวยอย่างท่ีพวกนี้ชอบกระท าลงไป

บ้าง79 

    ที่กล่าวมาท้ังหมดเป็นเพียงบางลักษณะและบางกรณีของระบบอุปถัมภ์และปัญหาการคอรัปชั่นที่เกิดข้ึน

อย่างกว้างขวางในอินโดนีเซียภายใต้ระเบียบใหม่ของซูฮาร์โต แม้ว่าซูฮาร์โตจะยังรักษาอ านาจไว้ได้อย่างมั่นคง

ตลอดช่วงทศวรรษ 1980 แต่การประท้วงของนักศึกษาในช่วงกลางและปลายทศวรรษก่อนหน้านั้นก็เป็นลางบอก

เหตุความไม่พอใจการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบของกลุ่มพวกพ้องและบริวารรวมไปถึงสมาชิกในครอบครัว

ของซูฮาร์โต ปัญหานี้จะเป็นสาเหตุหนึ่งของการท้าทายอ านาจเขาอย่างแท้จริงในทศวรรษต่อมา 

 

กิจกรรม 4.3.2 

    ในการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจต่างๆ ซูฮาร์โตมีเป้าหมายอะไร 

 

แนวตอบกิจกรรม 4.3.2 

  ในการสร้างความสัมพันธ์กับชนชั้นน าทางธุรกิจซูฮาร์โตมีเป้าหมายพื้นฐาน 2 ประการเกี่ยวข้องกัน คือ 

เร่งความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและรักษาอ านาจทางการเมืองของตนเอง ในการด าเนินงานเพื่อเป้าหมายนี้ซู

ฮาร์โตอาศัยชนชั้นน าด้านธุรกิจที่มีเชื้อสายจีน ด้านหนึ่งนั้น แม้ว่าแนวทางการพัฒนาประเทศของเขาจะเป็น

แนวทางท่ีน าโดยรัฐ แต่ในทางอุดมการณ์เขาไม่ต่อต้านระบบทุนเอกชน ขณะเดียวกัน ชนชั้นน าทางธุรกิจส่วนใหญ่

ขณะนั้นเป็นคนเชื้อสายจีน แต่ความมั่งคั่งของคนเหล่านี้ก็มิได้มีผลคุกคามท้าทายอ านาจทางการเมืองของเขาดังได้

กล่าวแล้ว นอกจากนี้ ซูฮาร์โตก็นิยมชมชอบประสิทธิภาพการด าเนินงานของนักธุรกิจเชื้อสายจีนด้วย 

 

 

                                                           

    79 Ibid. pp. 37-38. 
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ตอนที่ 4.4  

บริบททางการเมืองของอินโดนีเซียในช่วงทศวรรษ 1990 

 

    โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 4.4 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป 

 

หัวเรื่อง 

    4.4.1 พัฒนาการทางการเมืองจากการขยายบทบาทของพลเรือนและกลุ่มศาสนา 

  4.4.2 การขยายกระแสต่อต้านและความไม่พอใจในหมู่ประชาชน 

  4.4.3 วิกฤตทางเศรษฐกิจและการเมืองกับการล่มสลายของระเบียบใหม่ 

 

แนวคิด 

    1. บริบททางสังคมและการเมืองในอินโดนีเซียเปลี่ยนไปอย่างส าคัญ การหันมามุ่งเน้นที่อุตสาหกรรมการ

ผลิตที่ใช้แรงงานจ านวนมากท าให้ประชาชนจ านวนมากถูกถอนรากจากชีวิตดั้งเดิมในชนบทและโยกย้ายเข้ามาสู่

ศูนย์กลางที่เป็นเขตเมืองเพ่ือหางานท าในโรงงานต่างๆ และในภาคเศรษฐกิจที่ไม่เป็นทางการ แม้ว่าคนเหล่านี้

โดยทั่วไปจะมีสูงขึ้นแต่ความเหลื่อมล้ าไม่เท่าเทียมกลับมีมากข้ึน สภาพที่เกิดข้ึนเป็นเงื่อนไขส าคัญของความไม่

พอใจที่ก่อตัวขึ้นใหม่ กระแสความไม่พอใจที่ได้ก่อตัวขึ้นครั้งใหม่ดังกล่าวมักแสดงออกโดยผ่านศาสนาอิสลาม เช่น 

นักศึกษาเริ่มแสดงความไม่พอใจของตนโดยผ่านสุเหร่าประจ าวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมากขึ้น 

    2. การขยายกระแสการต่อต้านและความไม่พอใจที่เกิดขึ้นรวมไปถึงความไม่พอใจของประชาชน

โดยเฉพาะเกี่ยวกับปัญหาการคอรัปชั่นมีปรากฏตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1970 อย่างไรก็ดี เมื่อถึงช่วงทศวรรษ 1990 

สถานการณ์ต่างๆ เปลี่ยนไปอย่างมาก ความไม่พอใจต่อระบอบปกครองที่เพ่ิมทวีสูงขึ้น รวมทั้งความก้าวหน้าด้าน

เทคโนโลยีก็ท าให้รูปแบบและแนวทางการต่อต้านเปลี่ยนไปด้วย 

    3. เหตุการณ์ที่ซ้ าเติมให้สถานการณ์ทางการเมืองเลวร้ายลง คือ วิกฤตทางการเงินในเอเชียที่เกิดขึ้น

ในช่วงปลายทศวรรษ 1990 ความทุกข์ท่ีเกิดข้ึน ประกอบกับความไม่พอใจที่มีอยู่แล้ว น าไปสู่การประท้วงที่ลุกลาม

เป็นความรุนแรงอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ การที่ซูฮาร์โตหันไปรับฟังพวกพ้องและวงญาติมากกว่าผู้เชี่ยวชาญ

ด้านเศรษฐกิจและการเงินก็เป็นตัวเร่งให้ระบอบปกครองของเชาการล่มสลายเร็วขึ้น 

 

วัตถุประสงค์ 

    เมื่อศึกษาตอนที่ 4.4 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 

1. อธิบายพัฒนาการทางการเมืองจากการขยายบทบาทของพลเรือนและกลุ่มศาสนาได้ 
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2. อธิบายการขยายกระแสต่อต้านและความไม่พอใจในหมู่ประชาชนได้ 

3. อธิบายผลกระทบของวิกฤตทางเศรษฐกิจและการเมืองที่น าไปสู่การล่มสลายของระเบียบใหม่ได้ 
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ความน า 

 

    ริเคลฟส์ชี้ให้เห็นแล้วว่า หากทศวรรษ 1980 เป็นช่วงรุ่งเรืองสูงสุดของระเบียบใหม่ในอินโดนีเซีย ช่วง

ทศวรรษต่อมาก็คือช่วงของวิกฤตและการท้าทาย ซึ่งน าไปสู่การล่มสลายของระบอบนี้ ประเด็นที่จะพิจารณา

ในตอนนี้มี 3 เรื่องด้วยกัน คือ พัฒนาการทางการเมืองจากการขยายบทบาทของพลเรือนและกลุ่มศาสนา การ

ขยายกระแสการต่อต้านและความไม่พอใจในหมู่ประชาชน และวิกฤตทางเศรษฐกิจและการเมืองที่น าไปสู่การล่ม

สลายของระเบียบใหม่ของซูฮาร์โต 
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เรื่องท่ี 4.4.1  

พัฒนาการทางการเมืองจากการขยายบทบาทของพลเรือนและกลุ่มศาสนา 

 

    ในช่วงทศวรรษสุดท้ายของระเบียบใหม่ คือ ช่วงทศวรรษ 1990 (หรือที่จริงตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้ว) 

บริบททางสังคมและการเมืองในอินโดนีเซียเปลี่ยนไปอย่างส าคัญ การหันมามุ่งเน้นที่อุตสาหกรรมการผลิตที่ใช้

แรงงานจ านวนมาก เพราะไม่อาจพึ่งพารายได้จากการส่งออกน้ ามันที่ลดลงอย่างมากในช่วงทศวรรษก่อนหน้านั้น

เป็นหลักอีกต่อไปได้ ท าให้ประชาชนจ านวนมากถูกถอนรากจากวิถีชีวิตดั้งเดิมในหมู่บ้านชนบทและโยกย้ายเข้ามา

สู่ศูนย์กลางที่เป็นเขตเมืองเพ่ือหางานท าในโรงงานต่างๆ และในภาคเศรษฐกิจที่ไม่เป็นทางการ แม้ว่าคนเหล่านี้

โดยทั่วไปแล้วจะได้รับประโยชน์ในแง่ของรายได้ที่เพ่ิมสูงขึ้นแต่ความเหลื่อมล้ าไม่เท่าเทียมกลับมีมากข้ึน และความ

ผูกพันทางสังคมที่เคยมีอยู่ในท้องถิ่นดั้งเดิมของพวกเขาก็เสื่อมคลายหรือสูญสลายไป สภาพที่เกิดขึ้นเป็นเงื่อนไข

ส าคัญของความไม่พอใจที่ก่อตัวขึ้นใหม่ ขณะที่นโยบายให้การเก้ือหนุนทางสังคมของรัฐบาลซึ่งยังมุ่งเน้นที่

ประชากรในชนบทไม่ส่งผลในแง่ของการผ่อนคลายสถานการณ์ของประเทศโดยรวม80 

    กระแสความไม่พอใจที่ได้ก่อตัวขึ้นครั้งใหม่ดังกล่าวมักแสดงออกโดยผ่านศาสนาอิสลาม เช่น นักศึกษา

เริ่มแสดงความไม่พอใจของตนโดยผ่านสุเหร่าประจ าวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมากข้ึน คนเหล่านี้ตระหนักว่า

หลังจากถูกกดข่ีปราบปรามอย่างรุนแรงในช่วงทศวรรษ 1970 อิสลามเป็นทางออกทางเดียวที่ปลอดภัยส าหรับการ

เคลื่อนไหวของพวกตน นอกจากนี้ ผู้ใช้แรงงานต่างๆ ที่ต้องตัดขาดจากกลุ่มสนับสนุนของพวกตนในชนบทหลังจาก

อพยพเข้ามาอยู่ในพ้ืนที่ท าการผลิตในเขตเมืองก็อาศัยรูปแบบที่เข้มข้นมากข้ึนของอิสลามเป็นช่องทางในการแสดง

ความไม่พอใจเช่นกัน ที่ตันจุง ปริอ๊อก (Tanjung Priok) อันเป็นเขตท่าเรือทางเหนือของจาการ์ตามี “เหตุการณ์” 

ใน ค.ศ. 1984 ซึ่งเป็นการเผชิญหน้าและปะทะกันระหว่างคนงานท่าเรือซึ่งถูกปลุกระดมโดยนักการศาสนาอิสลาม

กับกองทัพท าให้มีผู้เสียชีวิตหลายคน อิสลามในแนวทางรุนแรงยังสะท้อนกระแสต่อต้านคนเชื้อสายจีนด้วย ซึ่งเห็น

ได้จากเหตุระเบิดธนาคารเอเชียกลาง (Bank Central Asia) ของเลียม เซียว เหลียง และแม้กระทั่งที่โบโรบูดูร์ 

(Borobudur) ในชวาภาคกลางอันเป็นศาสนสถานในพุทธศาสนา81 

    ท่ามกลางกระแสทางศาสนาที่เข้มข้นขึ้นนี้ซูฮาร์โตตอบโต้ด้วยการพยายามปรับภาพลักษณ์ของตนเอง

ด้วยการเดินทางไปแสวงบุญที่นครมักกะฮ์และจากนั้นก็ใช้ชื่อ “ฮัจยี โมฮัมหมัด” (Haji Mohammed) ต่อท้ายชื่อ

ฉายา “บาปัค เปมบังกูนัน” (Bapak Pembangunan) ของตน นอกจากนี้ ที่ส าคัญคือ ซูฮาร์โตแสวงหาการ

สนับสนุนจากปัญญาชนมุสลิมด้วยการจัดตั้งสมาคมปัญญาชนอิสลามแห่งอินโดนีเซีย (Indonesian Islamic 

Intellectuals Association – ICMI) ขึ้นใน ค.ศ. 1990 จากนั้นระดมปัญญาชนอิสลามที่มีชื่อเสียงจ านวนหนึ่งให้
                                                           

    80 Case. Ibid. p. 49. 

    81 Ibid.  
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เข้ามาร่วมในสมาคมนี้ เช่น เอเมียน ไรส์ (Amien Rais) อาดิ ซาโซโน (Adi Sasono) ศรี บินตัง ปามังกาส (Sri 

Bintang Pamungkas) และนูร์โชลิช มาจิด (Nurcholish Majid) เขาต้องการให้สมาคมนี้มีความโดดเด่นและเป็น

ที่ยอมรับ จึงได้ขอให้รัฐมนตรีวิจัยและเทคโนโลยี บี. เจ. ฮาบิบี เข้ามาด ารงต าแหน่งนายกสมาคม การด าเนินงาน

ของสมาคมนี้อาศัยองค์การที่เป็นคลังสมองคือศูนย์นานาชาติและพัฒนาศึกษา (Centre for International and 

Development Studies – CIDES) หนังสือพิมพ์ Republica และการออกหุ้นเชิงสัญลักษณ์ของ “ยายาซาน” 

ของสมาคมเพ่ือเป็นช่องทางในการเข้าถึงสังคมในวงกว้าง82 ความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงท่าที

ครัง้ส าคัญของระบอบปกครองที่มีต่อศาสนาอิสลาม  

“การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบกว้างไกลที่สุดอย่างหนึ่งในท่าทีของรัฐบาล คือการ

เปลี่ยนแนวทางการจัดการกับอิสลามแบบหน้ามือเป็นหลังมือ อิสลามมิได้ถูกปิดกั้นกด

ขี่อีกต่อไป เมื่อถึงช่วงนี้ศาสนาอิสลามกลับมาได้รับความเห็นชอบอย่างเป็นทางการจาก

รัฐ...ICMI แสดงถึงการยอมรับในบรรดานักวางแผนด้านยุทธศาสตร์ของซูฮาร์โตว่า ชน

ชั้นปกครองมีลักษณะปิดและแปลกแยกจากฐานสนับสนุนจนเกินกว่าจะรักษาอ านาจ

ไว้ได้ องค์การนี้จึงถูกออกแบบขึ้นมาเพ่ือเรียกร้องต่อกลุ่มใหม่ที่ทรงอิทธิพลซึ่งขณะนั้น

นักวิเคราะห์ทัง้ที่เป็นต่างชาติและคนท้องถิ่นระบุว่าเป็น “ชนชั้นกลาง” – แต่ก็เป็นการ

เรียกร้องในลักษณะที่จะช่วยรักษาชนชั้นปกครองให้อยู่ในอ านาจต่อไป ตัวแสดงหลักมี

ทั้งปัญญาชนมุสลิมแท้จริง ซึ่งมาจากทั้งสถาบันการศึกษาแบบดั้งเดิม คือ เปซันเตรน 

(Pesantren) และสถาบันอุดมศึกษาด้านศาสนาอิสลาม พวกเสรีนิยมคนส าคัญๆ ที่เคย

เกี่ยวข้องกับการก่อตั้งระเบียบใหม่มาแต่เดิม โดยที่คนเหล่านี้บางคนมิได้แปดเปื้อนไป

กับปัญหาคอรัปชั่นของซูฮาร์โต และตัวแทนของกลุ่มผลประโยชน์ของซูฮาร์โตเอง คือ 

บี. เจ. ฮาบิบี การก่อตั้ง ICMI ปูทางให้แก่ศาสนาอิสลามในการก าหนดแนวทางของ

การเมืองทั้งนี้เพราะภาษาศีลธรรมของอิสลามค่อยๆ เริ่มยึดกุมแนวทางการด าเนินชีวิต

ของผู้คนแล้ว เครื่องบ่งชี้ประการหนึ่งของสิ่งนี้ คือ มีการใช้ผ้าคลุมศีรษะกันมากขึ้นของ

สตรีมุสลิมจากท่ีเคยเป็นกรณีพิเศษก็กลายมาเป็นเรื่องปกติธรรมดาในช่วงทศวรรษ

หลังๆ ของระบอบปกครองซูฮาร์โต”83 

    ซูฮาร์โตย่อมไม่สามารถเรียกร้องและดึงการสนับสนุนจากปัญญาชนมุสลิมได้ทั้งหมด แต่อย่างน้อยในช่วง

ระยะเวลาหนึ่ง ICMI ที่เขาจัดตั้งขึ้นก็สามารถสนองความมุ่งหวังของมุสลิมจ านวนมากท่ีจะมีเสียงมากข้ึนทั้งในทาง

สังคมและการเมือง ผู้ที่ต่อต้านไม่พอใจมาก่อนก็เข้ามามีท่าทีใกล้ชิดกับผู้ที่อยู่ในระบอบปกครองมากข้ึนเมื่อพวก
                                                           

    82 Ibid. p. 50. 

    83 Vickers. Ibid. p. 205. 



 60 

เขาเริ่มรู้สึกว่าเสียงของพวกเขาเริ่มได้รับการรับฟัง มีการเปิดให้เข้าถึงการเมืองอย่างจ ากัดแก่บุคคลอย่างเช่น ดร. 

เอเมียน ไรส์ นักรัฐศาสตร์จากชวากลาง ซึ่งเข้ามาเป็นสมาชิก ICMI แต่ในขณะเดียวกันก็ยังด ารงสถานะผู้น า

องค์การมุสลิมแนวสมัยใหม่ที่เรียกว่า มูฮัมมาดิยาห์ (Muhammdiyah) ซึ่งอ้างว่ามีสมาชิกถึง 20 ล้านคน ICMI จึง

ท าหน้าที่เชื่อมโยงไปถึงฐานมวลชนซึ่งองค์การทางการเมืองของรัฐ คือ Golkar ที่ขณะนั้นอยู่ในสภาพที่แทบจะ

ปราศจากพลังแล้ว ไม่สามารถกระท าได้84 

    อย่างไรก็ดี มุสลิมแนวจารีตส่วนมากยังเลือกท่ีจะมีส่วนร่วมอยู่ในองค์การทางการเมืองแบบดั้งเดิม ซึ่ง

เคยมีบทบาทเป็นพรรคการเมืองแนวอิสลาม คือ นาห์ดลาตุล อูลามะ (Nahdlatul Ulama – NU) ซึ่งขณะนั้นอ้าง

ว่ามีสมาชิก 30 ล้านคน อับดูร์เราะห์มาน วาฮิด (Abdurrahman Wahid) ผู้น าองค์การนี้ประณาม ICMI ว่า

ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะมีความขัดแย้งทางศาสนา เขาจึงก่อตั้งองค์การของเขาเอง คือ “ฟอรัม เดโมกราซี” 

(Forum Demokrasi – หรือ “อาศรมความคิดประชาธิปไตย”) เพ่ือต่อต้าน ICMI นอกจากนี้ ในระดับมวลชนครู

ศาสนาอันเป็นที่เคารพยกย่องของบุคคลจ านวนมาก ก็หลีกเลี่ยงไม่ยอมเข้าร่วมกับองค์กรทางการเมืองแบบบรรษัท

นิยม (Corporatism) ของซูฮาร์โตอย่างเช่น ICMI85 

    ความเคลื่อนไหวอีกด้านหนึ่งที่ดูจะมีผลท้าทายอ านาจของซูฮาร์โตมากกว่ากระแสพลังทางศาสนา คือ 

การเรียกร้องและความไม่พอใจของผู้ใช้แรงงานและนักศึกษา เราจะกล่าวถึงการประท้วงต่อต้านของคนเหล่านี้ที่

ขยายตัวมากขึ้นในเรื่องต่อไป แต่มีข้อสังเกตเกี่ยวกับพัฒนาการทางการเมืองในอินโดนีเซียที่สมควรกล่าวถึงในที่นี้ 

2-3 ประการ (เราไม่สามารถลงลึกไปในรายละเอียดที่ซับซ้อนของบริบททางการเมืองของอินโดนีเซียในช่วงนี้ได้)  

    ประการหนึ่งคือ ขณะที่องค์การทางศาสนา เช่น มูฮัมมาดิยาห์ และนาห์ดลาตุล อูลามะ ไม่อาจมีส่วน

ร่วมโดยตรงในทางการเมือง จึงมุ่งไปในด้านโครงการและกิจกรรมทางสังคมต่างๆ จนท าให้ศาสนาอิสลามเข้ามา

เกาะกุมจิตใจและวิถีชีวิตของประชาชนมากขึ้นนั้น กระแสความไม่พอใจโดยเฉพาะในหมู่ผู้ใช้แรงงานและนักศึกษา 

ก็เริ่มหาทางแสดงออกโดยผ่าน PDI (หนึ่งในสองพรรคการเมืองซึ่งได้รับอนุญาตให้ลงแข่งขันในการเลือกตั้งได้

ดังกล่าวแล้ว) พรรคนี้เมื่อถึงช่วงต้นทศวรรษ 1990 มีบุตรสาวของซูการ์โน คือ เมกาวตี ซูการ์โนบุตรี (Megawati 

Sukarnoputri) ขึ้นมาเป็นผู้น า  

    นอกจากนั้น แม้ว่าเมื่อถึงช่วงนี้อ านาจของซูฮาร์โตดูจะยังมั่นคง แต่ผลการเลือกตั้งเมื่อเดือนมิถุนายน 

1992 คะแนนเสียงของ Golkar ลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 73 ในการเลือกตั้งครั้งก่อนหน้านี้ใน ค.ศ. 1987 ลงมา

เป็นร้อยละ 68 ขณะที่พรรค PPP และ PDI ได้รับคะแนนเสียงเพ่ิมมากข้ึนจากเดิม แม้ผลการเลือกตั้งจะไม่มีผล

ส าคัญใดๆ ต่อระเบียบใหม่ของซูฮาร์โต แต่เมื่อมองย้อนกลับไปก็จะเห็นได้ว่า ผลการเลือกตั้งน่าจะสะท้อนกระแส

ความต้องการประชาธิปไตยท่ีเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะในบรรดาคนรุ่นใหม่ที่เพ่ิงมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งเป็นครั้งแรก 
                                                           

    84 Ibid. p. 206. 

    85 Case. Ibid. p. 50. 
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ที่ส าคัญคือ ระหว่างการรณรงค์หาเสียงมีการหยิบยกประเด็นการเล่นพรรคเล่นพวกโดยเฉพาะในหมู่วงศาคณาญาติ 

ปัญหาคอรัปชั่น และการปิดกั้นการแสดงออกทางการเมืองขึ้นมากล่าวถึงอย่างกว้างขวาง86 ซึ่งย่อมจะส่งผลต่อ

ความคิดและความต้องการของคนเหล่านี้อยู่ไม่น้อย 

    ข้อสังเกตประการสุดท้ายในที่นี้คือ หากพิจารณาอ านาจและบทบาทของกองทัพที่ลดน้อยลงตั้งแต่ช่วง

ทศวรรษก่อนหน้านี้ (ในการจัดตั้งรัฐบาลใน ค.ศ. 1993 จ านวนนายทหารซึ่งยังมีต าแหน่งอยู่ในกองทัพและเข้ามามี

ส่วนร่วมในคณะรัฐมนตรีลดลงจาก 11 คนเหลือ 9 คน และเบนนี มูร์ดานีก็หลุดจากคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้ด้วย)87 

เราก็จะเห็นพัฒนาการส าคัญทางการเมืองเมื่อถึงช่วงต้นทศวรรษ 1990 ดังข้อสังเกตของ แอนเดอร์ส อูห์ลิน 

(Anders Uhlin) “...ระเบียบใหม่มิใช่ระบอบปกครองโดยทหารโดยแท้” รัฐบาล “ใช้ก าลังทหารในการปกครอง 

แต่ความกังวลสนใจหลักของรัฐบาลมิได้อยู่ที่ผลประโยชน์ของกองทัพแต่อยู่ที่การปกป้องผลประโยชน์ทางการเมือง

และเศรษฐกิจของครอบครัวซูฮาร์โต และกิจการขนาดใหญ่ของคนเชื้อสายจีนที่เกี่ยวข้องผูกพันกับซูฮาร์โต”88 

 

กิจกรรม 4.4.1 

    ซูฮาร์โตมีปฏิกิริยาต่อการขยายกิจกรรมของกลุ่มศาสนาอย่างไร 

 

แนวตอบกิจกรรม 4.4.1 

    ท่ามกลางกระแสทางศาสนาที่เข้มข้นขึ้นนี้แนวทางส าคัญประการหนึ่งของซูฮาร์โตในการตอบโต้ ได้แก่

การพยายามปรับภาพลักษณ์ของตนเองด้วยการเดินทางไปแสวงบุญที่นครมักกะฮ์และจากนั้นก็ใช้ชื่อ “ฮัจยี โมฮัม

หมัด” (Haji Mohammed) ต่อท้ายชื่อฉายา “บาปัค เปมบังกูนัน” (Bapak Pembangunan) ของตน นอกจากนี้ 

ที่ส าคัญคือ ซูฮาร์โตแสวงหาการสนับสนุนจากปัญญาชนมุสลิมด้วยการจัดตั้งสมาคมปัญญาชนอิสลามแห่ง

อินโดนีเซีย (Indonesian Islamic Intellectuals Association – ICMI) ขึ้นใน ค.ศ. 1990 จากนั้นระดม

ปัญญาชนอิสลามที่มีชื่อเสียงจ านวนหนึ่งให้เข้ามาร่วมในสมาคมนี้ 

 

                                                           

    86 Vatikiotis. Ibid. pp. 204-205. 

    87 Ibid. p. 207. 

    88 อา้งใน Mietzner. Ibid. p. 63. 
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เรื่องท่ี 4.4.2  

การขยายกระแสต่อต้านและความไม่พอใจในหมู่ประชาชน 

 

    การขยายกระแสการต่อต้านและความไม่พอใจจริงๆ แล้วเป็นความต่อเนื่องจากพัฒนาการที่กล่าวถึง

ข้างต้น กระแสความไม่พอใจของประชาชนโดยเฉพาะเกี่ยวกับปัญหาการคอรัปชั่นมีปรากฏตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 

1970 แต่ความส าเร็จด้านการพัฒนาและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ประกอบกับการใช้อ านาจปิดกั้น

การแสดงออกต่างๆ ท าให้ระเบียบใหม่ด ารงอยู่อย่างมั่นคงและมีเสถียรภาพตลอดมา อย่างไรก็ดี เมื่อถึงช่วง

ทศวรรษ 1990 สถานการณ์ต่างๆ เปลี่ยนไปอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งความไม่พอใจต่อระบอบปกครองที่เพ่ิม

ทวีสูงขึ้น รวมทั้งความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีก็ท าให้รูปแบบและแนวทางการต่อต้านเปลี่ยนไปด้วย 

    การประทว้งต่อต้านอย่างรุนแรงใช่ว่าจะไม่เคยปรากฏในช่วงระเบียบใหม่ เหตุการณ์ในช่วงกลางและ

ปลายทศวรรษ 1970 เป็นกรณีตัวอย่างส าคัญ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ซึ่งน่าจะถือได้ว่าเป็นลางบอกเหตุ หรือ

จุดเริ่มต้นส าคัญของการท้าทายอ านาจของระบอบนี้ คือ เหตุจลาจลในเขตท่าเรือตันจุงปริอ๊อกที่อยู่ด้านเหนือของ

จาการ์ตาในเดือนกันยายน 1984 ที่กล่าวถึงข้างต้น ในแง่ของรูปแบบที่ปรากฏเหตุการณ์นี้มีแรงจูงใจทางศาสนา 

หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การอาศัยศาสนาอิสลามเป็นช่องทางการแสดงออกซ่ึงกระแสความไม่พอใจที่ได้สั่งสมมาชั่ว

ระยะเวลาหนึ่งแล้ว โดยก่อนที่เหตุการณ์จะลุกลามเป็นการจลาจลมีการสั่งสอนศาสนาในลักษณะปลุกระดมด้วย

ถ้อยค ารุนแรง มีแผ่นโปสเตอร์แสดงข้อความกล่าวหาต่างๆ และมีเสียงร่ าลือเกี่ยวกับความไม่สงบที่จะเกิดข้ึน 

จากนั้นมีการเดินขบวนประท้วงและการกระท าต่างๆ ของมุสลิมที่แสดงออกซึ่งไม่พอใจ จนในที่สุดกลายเป็นการ

จลาจล มีการใช้ก าลังทหารเข้าล้อมปราบ ท าให้ผู้ก่อการจลาจลตกอยู่ในสถานที่ถูกปิดกั้นไม่มีทางหนีออกไปได้ 

และหลายคนถูกยิงเสียชีวิต ตัวเลขทางการระบุว่ามีผู้เสียชีวิต 50 คน แต่การประมาณการที่น่าจะใกล้เคียงความ

เป็นจริงมากกว่ามีมากกว่านั้นถึง 10 เท่า89 

    รัฐบาลใช้เหตุการณ์นี้เป็นข้ออ้างในการปราบปรามศาสนาอิสลามท่ีมีแนวทางรุนแรงทุกรูปแบบก่อนที่จะ

หันมาใช้วิธีการดึงปัญญาชนมุสลิมเข้ามาสนับสนุนรัฐบาลด้วยการจัดตั้ง ICMI ขึ้นดังกล่าวแล้ว อย่างไรก็ตาม เหตุ

จลาจลที่ตันจุงปริอ๊อกมิได้มีเหตุมาจากการปลุกระดมโดยผู้ที่มีความคิดสุดโต่งด้านศาสนาเท่านั้น แต่จริงๆ แล้ว

น่าจะถือว่าสะท้อนปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะของประชากรจ านวนมากที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัด

ขนาดใหญ่ในเขตเมือง คนเหล่านี้ส่วนใหญ่คือผู้อพยพเข้ามาจากชนบทและถูกตัดขาดจากรากเหง้าดั้งเดิมของตน 

ความไม่พอใจที่เกิดข้ึนน าไปสู่การเคลื่อนไหวต่อต้านด้วยการนัดหยุดงานแทบตลอดช่วงทศวรรษ 1980 อย่างไรก็ดี 

การแสดงออกในลักษณะนั้นมักเกิดขึ้นเองโดยไม่มีผู้น าและการจัดตั้ง (Spontaneous) จึงท าให้ถูกระงับหรือ

                                                           

    89 Vickers. Ibid. pp. 183-184. 
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ปราบปรามได้อย่างรวดเร็วโดยกองทัพ แต่เมื่อถึง ค.ศ. 1994 มีการนัดหยุดงานครั้งใหญ่ที่นครเมดาน (Medan) ซ่ึง

เป็นเมืองหลักอยู่ทางตอนเหนือของเกาะสุมาตรา ผู้ประท้วงปิดกิจการผลิตของโรงงานเป็นเวลาหลายวัน 

   การนัดหยุดงานครั้งนี้ทีก่ลายเป็นความรุนแรงมีลักษณะการแสดงออกเชิงชาติพันธุ์ (โดยเฉพาะการใช้

ความรุนแรงต่อคนจีน)90 แตท่ี่ส าคัญการประท้วงนัดหยุดงานครั้งนี้ที่ครอบคลุมกว้างขวางบ่งชี้ว่ามีการวางแผน

เตรียมการและประสานงานกันเป็นอย่างดี ท าให้ฝ่ายรัฐบาลระบุเลยว่าสหภาพแรงงานมั่งคั่งแห่งอินโดนีเซีย 

(Indonesian Prosperous Labour Union: SBSI) อยู่เบื้องหลังความเคลื่อนไหวส าคัญครั้งนี้ SBBI เป็นสมาพันธ์

แรงงานที่มิได้จดทะเบียน และเมื่อถึงช่วงนั้นก็เข้ามาแข่งขันแบบเผชิญหน้าโดยตรงกับองค์การจัดตั้งด้านแรงงาน

ของรัฐบาล91 

    ในทางการเมืองพัฒนาการส าคัญท่ีได้เกริ่นไว้ก่อนหน้านี้แล้ว ก็คือการที่ความไม่พอใจจากสภาพความ

ยากจนในเมืองเริ่มหาทางแสดงออกผ่านพรรคการเมือง คือ PDI ที่ขณะนั้นน าโดยเมกาวตี ซูการ์โนบุตรี ความ

ผูกพันและการหวนร าลึกถึงทั้งบุคลิกโน้มน้าวใจมวลชนและแนวทางการเมืองแบบรุนแรงของบิดาของเธอท าให้เกิด

กระแสเชิดชูเมกาวตีว่าเป็นนักการเมืองที่จะแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าไม่เท่าเทียมกันได้ จนเป็นที่คาดหมายกันว่า 

พรรค PDI จะได้รับคะแนนเสียงเพ่ิมมากขึ้นในการเลือกตั้งครั้งต่อไปที่จะมีข้ึนใน ค.ศ. 1997 แตซู่ฮาร์โตด าเนินการ

ขัดขวางลู่ทางความเป็นไปได้นี้จนน าไปสู่ความรุนแรงอีกครั้ง ซึ่งอาจถือได้ว่าสะท้อนกระแสต่อต้านอย่างไม่ยอม

สยบต่ออ านาจรัฐต่อไปอีกแล้ว 

    ต้น ค.ศ. 1996 เมกาวตีประกาศต่อสาธารณะว่าเธอจะยอมให้น าเอาชื่อของเธอเสนอโดยพรรคในการ

เลือกประธานาธิบดี ซึ่งจะท าให้ PDI ได้รับการสนับสนุนเพ่ิมข้ึนอย่างมากในการเลือกตั้งครั้งต่อไป อันเป็นผลจาก

กระแสการหวนร าลึกถึงบิดาของเธอดังกล่าวข้างต้น ซูฮาร์โตพยายามปิดกั้นกระแสนี้อย่างที่อาจเรียกได้ว่าอย่าง

ย่ามใจ คือ สั่งให้ PDI จัดการประชุมวิสามัญเพ่ือปลดเมกาวตีออกจากต าแหน่งหัวหน้าพรรค ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อ

ผู้สนับสนุนเธอปฏิเสธที่จะยอมมอบส านักงานใหญ่ของพรรคในจาการ์ตาให้แก่ผู้ที่ข้ึนมาด ารงต าแหน่งแทนเธอ ก็มี

ก าลังหน่วยความมั่นคงและนักเลงอันธพาลบุกเข้าไปท าร้ายคนเหล่านี้ จนน าไปสู่การจลาจลที่เรียกกันว่า “ซับตู

เกเลบู” (Subtu Kelebu) หรือ “วันเสาร์อันหมองหม่น” (Gray Saturday) เมือ่วันที่ 27 กรกฎาคม 1996 

เหตุการณ์การใช้ก าลังบุกโจมตีส านักงานใหญ่ PDI นับเป็นความวุ่นวายครั้งร้ายแรงที่สุดในนครหลวงจาการ์ตา

นับตั้งแต่เหตุการณ์ “มาลารี” (Malari คือเหตุการณ์จลาจลใน ค.ศ. 1974)92 

    เหตุการณ์ครั้งนี้นอกจากจะแสดงให้เห็นว่า ซูฮาร์โตจัดการกับกระแสต่อต้านได้อย่างขาดประสิทธิผลกว่า

ในกรณีที่เคยเกิดขึ้นอย่างมากแล้ว ที่ส าคัญก็คือ ฝ่ายต่อต้านดูจะไม่ยอมก้มหัวให้เขาอีกต่อไป น้อยคนนักที่จะ
                                                           

    90 Philip Shenon. Ibid.  

    91 Case. Ibid. p. 50. 

    92 Ibid. p. 51. 
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ยอมรับค าอธิบายของรัฐบาลที่ว่าความรุนแรงที่เกิดข้ึนจริงๆ แล้วความผิดของพรรคประชาธิปไตยประชาชน 

(People’s Democracy Party: PRD) ซึ่งเป็นการรวมตัวกันกลุ่มเล็กๆ ของนักศึกษาและผู้ใช้แรงงาน ดังนั้น เมื่อ

มองย้อนกลับไปแล้วก็ท าให้นักวิเคราะห์บางคนมองกรณีการโจมตีที่ท าการพรรค PDI ว่าส่งผลให้ความเห็นอกเห็น

ใจของประชาชนที่มีต่อเมกาวตีเพ่ิมขึ้นอย่างมาก และก็อาจถือได้ว่า เป็นลางบอกเหตุของการล่มสลายของระเบียบ

ใหม่ที่จะเกิดข้ึนหลังจากนั้นไม่นานนัก ในท่ามกลางความรุนแรงที่ขยายตัวมากข้ึนนี้นักศึกษาและผู้ใช้แรงงานเริ่ม

เคลื่อนไหวในลักษณะของการจัดตั้งเพื่อสนับสนุนเมกาวตีแม้ว่าเธอจะพ้นจากการเป็นหัวหน้าพรรค PDI แล้วก็ตาม 

นอกจากนั้น ในสภาวะเดียวกันนี้พรรคที่สามารถจะเป็นพลังต่อต้านระเบียบใหม่ได้อย่างน่าเชื่อถือมากที่สุด

ขณะนั้น คือ PPP ก็เริ่มแสดงความเข้มแข็งมากขึ้นเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะด้วยการเรียกร้องและวิพากษ์วิจารณ์ใน

แนวศาสนาอิสลามอย่างรุนแรงเข้มข้นมากขึ้นในระหว่างการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ค.ศ. 1997 ทีใ่ดก็ตามที่ฝ่าย

สนับสนุนเมกาวตีและ PPP เผชิญหน้ากับฝ่าย Golkar ก็จะเกิดการปะทะกันขึ้นแม้จะมีข้อห้ามมิให้พรรคเหล่านี้

เข้าไปปฏิบัติการหาเสียงในเขตที่อาจก่อให้เกิดเหตุเช่นนั้นพร้อมกันก็ตาม93 

    ความรุนแรงและการเคลื่อนไหวต่างๆ ในช่วงนี้ไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นกระแสต่อต้านที่ขยายตัวขึ้น แต่ที่

ส าคัญคือ ระบอบปกครองเริ่มไม่สามารถจัดการกับกระแสดังกล่าวได้อย่างเป็นผล สภาพเช่นนี้บ่งบอกความคลอน

แคลนที่ระเบียบใหม่ของซูฮาร์โตเริ่มประสบแล้วเมื่อถึงช่วงนั้น อย่างไรก็ดี เมื่อดูจากภายนอก ระเบียบใหม่ดู

เหมือนจะยังมั่นคง โดยเฉพาะผลการเลือกตั้งใน ค.ศ. 1997 Golkar ได้รับคะแนนเสียงเพ่ิมมากขึ้นกว่าครั้งก่อน

หน้านั้นเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้เสียอีก คือได้รับคะแนนเสียงร้อยละ 74.5 (ก่อนการเลือกตั้งพรรคได้ตั้งเป้าหมาย

ไว้ว่าจะเพ่ิมคะแนนเสียงขึ้นให้ถึงร้อยละ 70 จากที่ในครั้งก่อนหน้านั้นได้คะแนนเสียงไม่ถึงร้อยละ 70) แต่

นักวิเคราะห์ก็มองว่า ชัยชนะแบบนั้นเป็นเหมือนการกระท าที่ “เกินความสมควร” (ในช่วงการหาเสียงเลือกตั้ง 

Golkar รณรงค์เพ่ือเป้าหมายดังกล่าวอย่างมโหฬาร) โดยเฉพาะพรรค PDI ที่ได้เสื่อมเสียความน่าเชื่อไปตั้งแต่เมื่อ

จัดการปลดเมกาวตีออกจากต าแหน่งหัวหน้าพรรคได้ที่นั่งเพียง 11 ที่นั่ง ขณะที่ PPP ได้ถึง 89 ที่นั่ง นัก

สังเกตการณ์บางคนจึงเห็นว่า การเมืองฝ่ายค้านมีทีท่าว่าจะออกไปในแนวทางศาสนาอิสลามมากขึ้น94 

    ซูฮาร์โตเองคงมองออกว่า ฮาร์โกโม (Harkomo) หัวหน้าพรรค Golkar “ท าดีเกินไป” จนท าให้สมดุล

อันละเอียดอ่อนของการเมืองอินโดนีเซียช่วงนั้นได้รับความกระทบกระเทือน จึงไม่แต่งตั้งเขาให้ด ารงต าแหน่ง

รัฐมนตรีข่าวสารข่าวสารที่เคยครองอยู่และลดฐานะให้ไปเป็นเพียงประธานรัฐสภาที่แทบไม่มีบทบาทหรืออ านาจ

ใดๆ95 วิลเลียม เคส (William Case) สรุปบริบททางการเมืองอินโดนีเซียช่วงนี้ไว้อย่างชัดเจน ดังนี้ 

                                                           

    93 Ibid.  

    94 Ibid. p. 52. 

    95 Ibid.  
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“กล่าวโดยสรุป เมื่ออุตสาหกรรมการผลิตที่ต้องใช้แรงงานจ านวนมากขยายตัวอย่าง

รวดเร็วในช่วงประมาณทศวรรษสุดท้ายของระเบียบใหม่ พัฒนาการนี้ก็ได้เปลี่ยนปัจจัย

ที่เป็นบริบทต่างๆ ในลักษณะที่ท าให้เป็นการยากส าหรับรัฐบาลที่จะบังคับให้สังคมอยู่

อย่างสงบ ความเดือดร้อนไม่พอใจใหม่ๆ ของชนชั้นกลางและผู้ใช้แรงงานเริ่มปรากฏ 

ซึ่งหาทางแสดงออกโดยผ่านการฟื้นตัวของศาสนาอิสลาม ความเคลื่อนไหวโดย

นักศึกษา ความเคลื่อนไหวรุนแรงด้านแรงงาน และการเมืองของฝ่ายค้าน กิจกรรม

ความเคลื่อนไหวเหล่านี้มักจะมีประเด็นด้านชาติพันธุ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย แน่นอนซูฮาร์

โตตอบโต้ด้วยการหันไปใช้มาตรการควบคุมต่างๆ อย่างที่เขามักอาศัยมาตลอด เขา

ยอมผ่อนปรนให้แก่ทางฝ่ายศาสนามากขึ้นอีก ทั้งด้วยการให้ทรัพยากรต่างๆ และความ

เป็นเอกเทศมากข้ึน อีกด้านหนึ่งนั้น เขาก็ใช้มาตรการคุกคามรังควาญนักศึกษาและผู้ใช้

แรงงาน รวมทั้งถอดถอนเมกาวตีออกจากพรรค PDI กระนั้นก็ตาม ซูฮาร์โตเผชิญกับ

พลังทางสังคมที่ก่อตัวและได้รับแรงกระตุ้นให้เคลื่อนไหวรุนแรงกว้างขวางจากการที่

เขาเลือกเองที่จะให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมในแบบดังกล่าว และเมื่อถึง ณ จุดที่เขา

จ าเป็นต้องด าเนินการอย่างมีทักษะทางการเมืองมากที่สุดนั้น เขาก็แสดงให้เห็นถึง

ความสามารถที่ลดน้อยลงในการจัดการกับชนชั้นน าส าหรับการเปลี่ยนระบอบปกครอง

ที่จะเกิดขึ้น ในสภาวการณ์เช่นนี้การเลือกตั้ง ค.ศ. 1997 ที่ดูเหมือนเป็นชัยชนะครั้ง

ยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งส าหรับซูฮาร์โต กลับกลายเป็นชัยชนะครั้งสุดท้ายของเขาไป”96 

 

กิจกรรม 4.4.2 

    เหตุการณ์ใดที่อาจถือเป็นลางบอกเหตุการล่มสลายของระเบียบใหม่ของซูฮาร์โต 

 

แนวตอบกิจกรรม 4.4.2 

    เหตุการณ์ซึ่งน่าจะถือได้ว่าเป็นลางบอกเหตุ หรือจุดเริ่มต้นส าคัญของการท้าทายอ านาจของซูฮาร์โต คือ 

เหตุจลาจลในเขตท่าเรือตันจุงปริอ๊อกในจาการ์ตาในเดือนกันยายน 1984 รูปแบบที่ปรากฏของเหตุการณ์นี้มี

แรงจูงใจทางศาสนา คือ การอาศัยศาสนาอิสลามเป็นช่องทางการแสดงออกซึ่งกระแสความไม่พอใจที่ได้สั่งสมมา

ชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้ว โดยก่อนที่เหตุการณ์จะลุกลามเป็นการจลาจลมีการสั่งสอนศาสนาในลักษณะปลุกระดมด้วย

ถ้อยค ารุนแรง มีแผ่นโปสเตอร์แสดงข้อความกล่าวหาต่างๆ และมีเสียงร่ าลือเกี่ยวกับความไม่สงบที่จะเกิดข้ึน 

จากนั้นมีการเดินขบวนประท้วงและการกระท าต่างๆ ที่แสดงออกซ่ึงไม่พอใจ จนในที่สุดกลายเป็นการจลาจล มี

                                                           

    96 Ibid.  
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การใช้ก าลังทหารเข้าล้อมปราบ ท าให้ผู้ก่อการจลาจลตกอยู่ในสถานที่ถูกปิดกั้นไม่มีทางหนีออกไปได้ และหลาย

คนถูกยิงเสียชีวิต ตัวเลขทางการระบุว่ามีผู้เสียชีวิต 50 คน แต่การประมาณการที่น่าจะใกล้เคียงความเป็นจริง

มากกว่ามีมากกว่านั้นถึง 10 เท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 67 

เรื่องท่ี 4.4.3  

วิกฤตทางเศรษฐกิจและการเมืองกับการล่มสลายของระเบียบใหม่ 

 

    ชัยชนะอย่างงดงามในการเลือกตั้งและสถานะทางการเมืองของซูฮาร์โตที่ยังดูมั่นคงท าให้การล่มสลาย

ของระบอบปกครองของเขาในปีต่อมาดูเหมือนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดหมาย แต่จากท่ีกล่าวมาแล้วก็จะเห็นว่า 

เมื่อถึงประมาณ ค.ศ. 1997 รากฐานของระเบียบใหม่เริ่มสั่นคลอนแล้ว กระนั้นก็ตาม วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปี

นั้นมีส่วนอยู่ไม่น้อยในการซ้ าเติมสถานการณ์ให้เลวร้ายลง วิกฤตและความรุนแรงที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นจึงน ามาซึ่ง

การล่มสลายของระบอบปกครองของซูฮาร์โตในที่สุด 

    วิกฤตการเงินเอเชีย (Asian Financial Crisis) เกิดข้ึนเรียกได้ว่าตามหลังการเลือกตั้งทั่วไปที่จัดขึ้น

ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 1997 ภายหลังเดือนสิงหาคมต่อมาผลกระทบของวิกฤตก็เริ่มมาถึงอินโดนีเซีย97 

ในช่วงแรกที่วิกฤตเกิดขึ้นดูเหมือนว่าในบรรดาประเทศต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบนั้น อินโดนีเซียคงจะสามารถจัดการ

กับปัญหาได้ดีทีสุ่ด โดยเฉพาะด้วยการอาศัยความสามารถของผู้เชี่ยวชาญที่เป็นนักบริหารระดับสูงซึ่งเคยผ่าน

วิกฤตจนมีประสบการณ์ในการเผชิญกับสถานการณ์เลวร้ายมาแล้วอย่างโชกโชน ในที่นี้เราจะลงไปในรายละเอียด

ทางเทคนิคเก่ียวกับการแก้ปัญหาค่าเงินรูเปียห์ที่ตกลงไปจนในที่สุดมูลค่าเงินตราอินโดนีเซียลดลงไปถึงร้อยละ 80 

เมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้ธุรกิจต่างๆ เมื่อต้องเผชิญกับอัตราแลกเปลี่ยนเช่นนั้นไม่สามารถใช้คืนเงินกู้

ที่ส่วนใหญ่เป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ และไม่สามารถน าเข้าสินค้าทุนและส่วนประกอบต่างๆ ที่จ าเป็น การผลิต

ทางอุตสาหกรรมก็ชลอตัวลงพร้อมกับอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นตามมา แรงงานจ านวนมากจึงต้องถูกปลดออกจากงาน 

ประเด็นส าคัญในเรื่องนี้คือ เมื่ออินโดนีเซียเริ่มได้รับผลกระทบจากวิกฤต ซูฮาร์โตกลับเริ่มไม่ยอมรับฟังผู้เชี่ยวชาญ

ที่เป็นผู้บริหาร ซึ่งรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของธนาคารกลางอินโดนีเซีย 

“อดีตผู้ว่าการธนาคารกลางสุดราจาต จิวานโดโน (Sudrajat Djiwandono) ยังจดจ า

เหตุการณ์ครั้งนั้นได้ดี “จากเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นมาการสื่อสารกับประธานาธิบดีก็

เลวร้ายลงเรื่อยๆ” เดือนพฤศจิกายน 1997 จึงเป็นเสมือนจุดเปลี่ยนส าคัญส าหรับซู

ฮาร์โต เดือนนี้เป็นเดือนที่เขาตระหนักว่าเงินตราของเขาก าลังล่มสลายไปพร้อมกับ

เศรษฐกิจอินโดนีเซีย นอกจากนั้น ก็ยังเป็นเดือนที่เขาล้มเจ็บลงภายหลังการเดินทางไป

ต่างประเทศเป็นเวลายาวนาน หลังจากเดือนพฤศจิกายนซูฮาร์โตก็ไม่เหมือนเดิมอีก

ต่อไป และจุดจบทางการเมืองของเขาก็เริ่มขึ้นอย่างจริงจัง”98 
                                                           

    97 ส าหรับวิกฤตคร้ังน้ี ซ่ึงเร่ิมในเดือนกรกฎาคม 1997 และผลกระทบท่ีมีต่ออินโดนีเซีย โปรดดู เร่ือง

เดียวกัน หนา้ 53-60 และ Vatikiotis. Ibid. pp. 220-221 and 224-225. 

    98 Vatikiotis. Ibid. p. 220. 
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    ท่ามกลางสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เลวร้ายลงทุกทีนั้น อินโดนีเซียไม่มีทางเลือกนอกจากหันไปขอ

ความช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) โดยมีการลงนามในความตกลงเบื้องต้นอย่างรวดเร็วใน

เดือนตุลาคม 1997 และการลงนามเป็นทางอย่างเต็มรูปแบบมากกว่าในเดือนมกราคมปีต่อมา ภายใต้ความตกลง 

50 ข้อ IMF ให้ความช่วยเหลือเป็นเงินกู้ 40 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่ก็ได้ก าหนดเงื่อนไขตามแบบฉบับของ

สถาบันการเงินแห่งนี้ โดยเฉพาะรัฐบาลอินโดนีเซียต้องตัดค่าใช้จ่ายภาครัฐลงเพ่ือให้งบประมาณเกินดุลขึ้นเล็กน้อย 

ที่ส าคัญคือจะต้องยกเลิกการอุดหนุนราคาเชื้อเพลิง ต้องผ่อนคลายกฎระเบียบที่ควบคุมระบบตลาด ซึ่งรวมไปถึง

การอุดหนุนอุตสหกรรมการบินที่ส่งเสริมโดยรัฐมนตรีวิจัยและเทคโนโลยี การผูกขาดกิจการ เช่น ไม้อัดของบ๊อบ 

ฮัสซาน และการผูกขาดการค้ากานพลูและสิทธิพิเศษด้านภาษีศุลกากรการน าเข้ารถยนต์ของทอมมี บุตรชายของซู

ฮาร์โต เมื่อเผชิญกับการที่ธนาคารที่ครอบครัวของเขาต้องถูกปิดกิจการเมื่อถึงกลางเดือนพฤศจิกายน รวมทั้งการ

กดดันจาก IMF ให้ปิดกิจการผูกขาดต่างๆ ที่สร้างผลก าไรของทั้งสมาชิกในครอบครัวและมิตรสหาย ซูฮาร์โตก็หัน

มาพ่ึงพาการให้ค าปรึกษาของพวกพ้องและบริวารและสมาชิกในครอบครัวและไม่ยอมรับฟังผู้เชี่ยวชาญที่เคย

ด าเนินการอย่างระมัดระวังจนสามารถปกป้องระบอบปกครองให้รอดพ้นจากวิกฤตต่างๆ ที่ผ่านมา 

    แม้จะเผชิญกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เลวร้ายขณะนั้น แต่ซูฮาร์โตยังสามารถระดมพลังสนับสนุน

ทางการเมืองที่เขายังมีอยู่จนสามารถได้รับเลือกโดย MPR ให้ขึ้นด ารงต าแหน่งประธานาธิบดีเป็นสมัยที่ 7 ในเดือน

มีนาคม 1998 นักวิชาอาวุโสด้านศาสนาอิสลามผู้หนึ่งให้ตั้งข้อสังเกตเก่ียวกับการเลือกซูฮาร์โตเป็นประธานาธิบดี

ครั้งนี้ว่า “ซูฮาร์โตเป็นายพลและอาวุโสกว่าทุกคน ความแตกต่างด้านอายุมีมากจนกระทั่งเมื่อพิจารณาลัทธิพ่อขุน

อุปถัมภ์ (Paternalism) ตามจารีตของชวา ก็เกือบเป็นไปไม่ได้เลยที่กองทัพจะมีความเห็นคัดค้าน”99 อย่างไรก็

ตาม ทั้งการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ผ่านมา การจัดตั้งคณะรัฐมนตรีใหม่ และท่ีส าคัญการเสนอให้ บี. เจ. ฮาบิบี ด ารง

ต าแหน่งรองประธานาธิบดีอย่างที่ไม่มีใครคาดหมาย ไม่ได้สร้างความพอใจให้แก่ฝ่ายใดเลย แต่ถึงกระนั้นในบรรดา

ชนชั้นน าด้วยกันเองแล้ว ก็ยังไม่มีใครกล้าลุกขึ้นมาเผชิญหน้าซูฮาร์โต ปัจจัยชี้ขาดจึงดูจะไปอยู่ที่วิกฤตเศรษฐกิจ

และกระแสต่อต้านจากประชาชน 

    การขาดแคลนอาหาร การว่างงานและปัญหาเงินเฟ้อน าความทุกข์ยากมาให้แก่ประชาชนอย่างถ้วนทั่ว 

สถานการณ์นี้เลวร้ายลงเมื่อประเทศต้องเผชิญปัญหาภัยแล้งและราคาปิโตรเลียมและไม้ในตลาดโลกตกลงไปอีก 

รายได้ต่อหัวลดลงไปอย่างมากจาก 1,100 ดอลาร์สหรัฐเหลือเพียง 300 ดอลลาร์สหรัฐ ผู้บริโภคไม่สามารถได้รับ

ยาที่น าเข้าจากต่างประเทศ อะไหล่ยานพาหนะต่างๆ หาได้ยากข้ึน ในสถานการณ์ที่เลวร้ายเช่นนี้เองท่ีซูฮาร์โต

สูญเสียทรัพยากรที่จะใช้จัดการชนชั้นน าอินโดนีเซียขณะนั้นได้ ในขณะที่มวลชนก็เคลื่อนไหวต่อต้านเขารุนแรงขึ้น 

ดังนั้นภายหลังพิธีกรรมการเลือกประธานาธิบดีโดย MPR นักศึกษาก็ก่อการประท้วงขึ้นในจาการ์ตาแม้ว่าซูฮาร์โต

จะมีค าสั่งห้ามการเดินขบวนก็ตาม นักศึกษามหาวิทยาลัยอาตมาจายา (Atmajaya Unjiversity) ซึ่งมองเห็นได้จาก

                                                           

    99 อา้งใน Ibid. p. 221. 
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อาคารรัฐสภาลุกขึ้นมาเรียกร้องให้ซูฮาร์โตลงจากอ านาจ จากนั้นก็มีการสร้างเครือข่ายเพ่ือประสานกิจกรรมการ

ด าเนินงานระหว่างมหาวิทยาลัยต่างๆ พร้อมไปกับการเผยแพร่ข้อความในหนังสือพิมพ์นักศึกษา ในโทรศัพท์มือถือ 

เพจเจอร์ และทางอินเทอร์เนต นอกจากนั้น ที่ส าคัญคือ ขณะที่นักศึกษาขยายการประท้วงต่อต้านออกไปนั้น 

กองทัพก็เผชิญพวกเขาด้วยท่าทียับยั้งผ่อนปรน พลเอกวิรันโต (Wiranto) ซึ่งเพ่ิงจะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้

บัญชาการกองทัพก่อนหน้านั้นไม่นาน ถึงกับประกาศว่าฝ่ายทหารก็ต้องการให้มีการปฏิรูปทางการเมืองเช่นกัน 

พัฒนาการส าคัญต่อมาคือ คนงานในเมืองได้ออกมาประสานการต่อสู้กับนักศึกษา ความไม่พอใจส าคัญของคนงาน

อยู่ที่ค่าไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายในการขนส่งคมนาคมที่เพ่ิมสูงขึ้น ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 1998 ผู้แทนของกลุ่ม

แรงงานในจาการ์ตา 30 กลุ่มชุมนุมร่วมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย (University of Indonesia) และ

ร่วมมือกันเคลื่อนไหวในลักษณะเดียวกันในสุราบายาและบันดุง100 

    การประท้วงที่มหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศเข้มข้นรุนแรงยิ่งขึ้น และมีการปะทะกับกองก าลังความ

มั่นคงในชวาภาคกลาง นักศึกษาเริ่มวางแผนในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่จะจัดการชุมนุมประท้วงขนานใหญ่ขึ้นใน

จาการ์ตาในวาระ “วันต่อต้านแห่งชาติ” (Day of National Resistance) ของอินโดนีเซียเพ่ือเป็นการร าลึกถึงการ

ต่อต้านเนเธอร์แลนด์ ในสภาพความรุนแรงสับสนที่เกิดขึ้นนี้มีนายทหาร 2 คนเข้ามาเกี่ยวข้อง คือ พลเอกวิรันโต

และพลเอกปราโบโว สุเบียนโต (Prabowo Subianto) ผู้บัญชาการ KOSTRAD ซึ่งก่อให้เกิดสภาพความไม่ชัดเจน

คล้ายกับเหตุการณ์ “30 กันยายน” ว่านายทหารคนใดมีส่วนส าคัญในการก่อเหตุหรอืไมโ่ดยเฉพาะเหตุการณ์ที่

มหาวิทยาลัยตรีศักติ (Trisakti University) ที่จะกล่าวถึงต่อไป 

    เหตุการณ์รุนแรงเริ่มข้ึนที่เมดานในช่วงวันที่ 4-5 พฤษภาคม 1998 จากนั้นนักศึกษาได้ออกมานอกรั้ว

มหาวิทยาลัยและปะทะกับก าลังทหารและต ารวจ ต่อมาในวันที่ 12 พฤษภาคมซูฮาร์โตเดินทางไปร่วมประชุม

อิสลามท่ีประเทศอียิปต์ แต่ในวันนี้เองท่ีมีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดข้ึน นั่นคือ การยิงนักศึกษาเสียชีวิต 4 คนที่

มหาวิทยาลัยตรีศักติที่อยู่ทางตะวันตกของจาการ์ตา จากนั้นก็มีเหตุจลาจลและการปล้นร้านค้าและศูนย์การค้า

ต่างๆ ทั่วจาการ์ตา เมื่อซูฮาร์โตเดินทางกลับมาก่อนก าหนดเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคมเขาก็ต้องพบกับความย่อยยับ

จากการจลาจลและการปล้นชิงตลอดช่วงช่วง 3 วันที่เขาอยู่นอกประเทศ แต่ที่ส าคัญคือ เมื่อถึงขณะนั้นเขาไม่

หลงเหลือความชอบธรรมที่จะปกครองบริหารประเทศต่อไปอีกแล้ว ขณะที่การประท้วงต่อต้านยังด าเนินอยู่อย่าง

รุนแรงนั้น (ในช่วงเวลาต่อมามีนักศึกษาไม่น้อยกว่า 40,000 คนบุกยึดอาคารรัฐสภา) เขาก็สูญเสียการสนับสนุน

จากชนชั้นน าเช่นกัน เขาจึงประกาศลาออกเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 1998 ในค าประกาศลาออกของเขาครั้งนี้ซู

ฮาร์โตกล่าวขอโทษส าหรับ “ความผิดพลาดและความบกพร่อง” ใดๆ ก็ตามของเขา101 จากนั้นเขาก็ถ่ายโอน

อ านาจไปให้แก่ บี. เจ. ฮาบิบี 
                                                           

    100 ดูสรุปเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองท่ีน าไปสู่การลาออกของซูฮาร์โตใน Ibid. pp. 226-232. 

    101 อา้งใน Case. Ibid. p. 62. 
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    ในการถ่ายโอนอ านาจให้แก่ฮาบิบีครั้งนี้ซูฮาร์โตคงหวังให้ฮาบิบีสืบทอดอ านาจต่อจากเขา อย่างไรก็ดี 

ระเบียบใหม่ของเขาถือว่าได้สิ้นสุดลงแล้วโดยสิ้นเชิง แม้ว่าอินโดนีเซียจะต้องใช้เวลาอีกหลายปีก่อนจะเปลี่ยนผ่าน

ไปสู่ระบอบประชาธิปไตยเมื่อมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยตรงเป็นครั้งแรกใน ค.ศ. 2004 แต่ก็ถือว่าประเทศ

ผ่านพ้นวิกฤตทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองครั้งนี้ไปได้ในช่วงเปลี่ยนผ่านดังกล่าว อินโดนีเซียมีผู้ขึ้นมาด ารง

ต าแหน่งประธานาธิบดีอีก 2 คนในช่วงเปลี่ยนผ่าน คือ อับดูร์เราะห์มาน วาฮิดและเมกาวตี ซูการ์โนบุตรี ผู้ที่ขึ้นมา

เป็นประธานาธิบดีจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน คือ พลเอกซูซีโล บัมบัง ยูโดโยโน (Susilo Bambang 

Yudhoyono มักเรียกกันทั่วไปว่า SBY)102 ในการด ารงต าแหน่งนี้ 2 วาระ SBY กล่าวได้ว่ามีส่วนอย่างส าคัญใน

การวางรากฐานให้แก่การปกครองระบอบประชาธิปไตย กล่าวกันว่า เท่าท่ีผ่านมานั้นอินโดนีเซียมีผู้น าส าคัญ 3 คน 

คือ ซูการ์โนเป็นผู้สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในชาติ ซูฮาร์โตเป็นผู้สร้างความก้าวหน้าทันสมัยทางเศรษฐกิจ

ให้แก่อินโดนีเซียและ SBY คือผู้วางรากฐานให้แก่การปกครองระบอบประชาธิปไตยให้แก่ประเทศ103 

    เป็นที่น่าสังเกตว่า ไม่เพียงแต่อินโดนีเซียจะผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้เท่านั้น แต่อาเซียนที่มีชาติสมาชิก 

เช่น ประเทศไทย ได้รับผลกระทบรุนแรงทางเศรษฐกิจในช่วงปลายทศวรรษ 1990 ก็สามารถผ่านพ้นวิกฤตในครั้ง

นั้นไปได้ด้วยเช่นกัน บริบททางการเมืองของอินโดนีเซียจึงกล่าวได้ว่ามิได้มีผลกระทบในทางลบต่ออาเซียนเท่าใด

นัก ปีที่เกิดวิกฤตการเงินเอเชียเป็นวาระครบรอบ 30 ปีแห่งการก่อตั้งอาเซียน ในปีนั้นผู้น าอาเซียนจึงได้ก าหนด 

“วิสัยทัศน์อาเซียน 2020” (ASEAN Vision 2020)104 ที่วางแนวทางส าหรับการพัฒนาอาเซียนจากระดับความ

ร่วมมือไปสู่บูรณาการ (integration) อีกข้ันตอนหนึ่งหลังจากได้มีการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free 

Trade Area: AFTA) ขึ้นแล้วตั้งแต่ต้นทศวรรษ นอกจากนั้น ผู้น าอาเซียนยังเห็นความจ าเป็นที่จะต้องขยายกรอบ

ความร่วมมือออกไป ดังนั้น ในปีที่เกิดวิกฤตข้ึนนั้นเองที่เกิด “อาเซียน + 3” ประกอบด้วยอาเซียน + จีน ญี่ปุ่น 

และเกาหลีใต้ วิกฤตช่วงปลายทศวรรษ 1990 จึงกล่าวได้ว่าเป็นโอกาสส าหรับอินโดนีเซียที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่

ระบอบประชาธิปไตยและส าหรับอาเซียนที่จะเติบโตก้าวหน้าต่อไป 

 

กิจการม 4.4.3 

    วิกฤตทางเศรษฐกิจและการเมืองมีผลกระทบต่อระบอบปกครองของซูฮาร์โตอย่างไร 

 
                                                           

    102 ดูพฒันาการทางการเมืองในช่วงเปล่ียนผา่นน้ีเพิ่มเติมใน ธีระ นุชเป่ียม. เร่ืองเดียวกัน. น. 5-65 - 5-

72. 

    103 Kishore Mahbubani and Jeffrey Sng. Ibid. p. 144. 

    104 “ASEAN Vision 2020”, Association of Southeast Asian Nations from 

http://asean.org/?static_post= asean-vision-2020 สืบคน้เม่ือ 20 ธนัวาคม 2560. 
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แนวตอบกิจกรรม 4.4.3 

    การขาดแคลนอาหาร การว่างงานและปัญหาเงินเฟ้อน าความทุกข์ยากมาให้แก่ประชาชนอย่างถ้วนทั่ว 

สถานการณ์นี้เลวร้ายลงเมื่อประเทศต้องเผชิญปัญหาภัยแล้งและราคาปิโตรเลียมและไม้ในตลาดโลกตกลงไปอีก 

รายได้ต่อหัวลดลงไปอย่างมากจาก 1,100 ดอลาร์สหรัฐเหลือเพียง 300 ดอลลาร์สหรัฐ ผู้บริโภคไม่สามารถได้รับ
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