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บทบรรณาธิการ

 สวัสดีครับ	ท่านสมาชิกจดหมายข่าวสำานักงานศาลรัฐธรรมนูญทุกท่าน	เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่	พุทธศักราช	๒๕๕๘	
กองบรรณาธิการจดหมายข่าว	ขอสวัสดีปีใหม่แก่ทุกท่านด้วยบทกวี	“พรปีใหม่”	

ช่างภาพ
พ�ณินทร์ วัชร�ภัย
ชะลอ อินทร์น้อย
ฐิติพงศ์  ฤกษ์เย็น
พิชญ์สินี  ทวีสว่�งผล

“บทความหรือข้อคิดเห็นใด ๆ  ท่ีปรากฏในจดหมายข่าวสำานักงานศาลรัฐธรรมนูญเป็นวรรณกรรม 
ของผู้เขียนโดยเฉพาะสำานักงานศาลรัฐธรรมนูญและบรรณาธิการ ไม่จำาเป็นต้องเห็นพ้องด้วย”

สำาหรับเนื้อหาจดหมายข่าวที่น่าสนใจในฉบับนี้ได้แก่
	 สรุปผลการดำาเนินการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ	ประจำาปี	๒๕๕๗,	มา	ๆ 	มารู้จักอาเซียนกัน	ตอนท่ี	๑๔	(อินโดนีเซีย),	
เก็บตกกวีเด่น,	ภาพกิจกรรม
	 ท่านสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของศาลรัฐธรรมนูญได้ที่	www.constitutionalcourt.or.th	หรือ 
ทางเฟสบุ๊คศาลรัฐธรรมนูญ	 https://th-th.facebook.com/constitutionalcourt.thai	นอกจากนี้ท่านสามารถดาวน์โหลด	
จดหมายข่าวในรูปแบบ	e–book	ฉบับย้อนหลังได้ที่ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ศาลรัฐธรรมนูญ	http://58.181.145.138/ 
ilovelib/home.php

ถึงวาระศุภฤกษ์ดฤถี	 	
ถึงปีใหม่ฟ้าใสงามอร่ามยศ		

ในนามแห่งศาลรัฐธรรมนูญ		
แด่ทวยหล้าประชาชาวไทยชน		 	

มโหโอฬารบันดาลให้		 	
จงมีโชคมีชัยให้ปรีดา		 	 	

ศักดาเดชบุญให้พูนเพิ่ม			
ให้ผ่องแผ้วนพคุณบุญญาธิการ	 	

แซ่ซ้องสดุดีชม	 	 	 		 									
ประกอบการงานใดให้เมตตา		 	 	

อุรากายใจไม่แหนงหน่าย		 	 	
สำาราญชื่นรื่นเริงบันเทิงกมล

ลาภ

ยศ

สรรเสริญ

สุข

คำารบปีเวียนจบครบกำาหนด
วิสุทธิ์สดวิเศษสรรค์วันมงคล

ขออวยพรอภิบูรณ์พูนผล
จงบันดลพรฤทธิ์วิศิษฏา

สมดั่งใจคิดคาดปรารถนา
สมอุราสมฤทัยใจเบิกบาน

ทวีเสริมเติมสิริมหิศาล
เกียรติเกริกขานก้องชื่อให้ลือชา

คนนิยมรักใคร่ไม่หน่ายหน้า
เขาไม่ด่าว่าร้ายให้เสียคน

ภิรมย์หมายสบายเปรมเกษมกุศล
จำาเริญล้นพ้นพูนพิบูลเทอญ

กองบรรณาธิการจดหมายข่าวสำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(โชคชัย ไกรสีห์  ผู้ประพันธ์)

พรปีใหม่
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คำาวินิจฉัย เร่ืองพิจารณา เร่ือง ผลการวินิจฉัย

๑/๒๕๕๗ ๕๕/๒๕๕๖ คำาร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ	มาตรา	๖๘

นายวิร ัตน์	 ก ัลยาศิร ิ	 ผ ู ้ร ้องขอให้ 
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตาม
รัฐธรรมนูญ	มาตรา	๖๘	ว่า	ประธาน
รัฐสภา	ผู้ถูกร้องท่ี	๑	รองประธานรัฐสภา	
ผู้ถูกร้องที่	๒	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	
และสมาชิกวุฒิสภา	ผู้ถูกร้องที่	๓	ถึง 
ท่ี	๓๘๑	กระทำาการเพ่ือให้ได้มาซ่ึงอำานาจ 
ในการปกครองประเทศ	 โดยวิธีการ
ซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ 
ในรัฐธรรมนูญนี้	หรือไม่

วินิจฉัยว่า	การพิจารณาและลงมติแก้ไข 
เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญของผู้ถูกร้องท้ังหมด
ในคดีนี้	 เป็นการกระทำาท่ีไม่ชอบด้วย 
กระบวนการตามรัฐธรรมนูญ	มาตรา	๓	
วรรคสอง	 และมาตรา	 ๑๒๕	 วรรคหน่ึง	
และวรรคสอง	และการท่ีผู้ถูกร้องร่วมกัน 
แก้ไขเพ่ิมเติมเน้ือหาของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐ 
มาตรา	๑๙๐	เป็นการกระทำาที่ไม่ชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญ	 มาตรา	 ๓	 มาตรา	 ๔	
มาตรา	๕	มาตรา	๘๗	และมาตรา	๑๒๒	
อันเป็นการกระทำาการเพ่ือให้บุคคล
หรือคณะบุคคลได้มาซ่ึงอำานาจในการ
ปกครองประเทศโดยวิธีการซ่ึงมิได้เป็น 
ไปตามวิถีทางท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช 
๒๕๕๐	 ฝาฝนรัฐธรรมนูญมาตรา	 ๖๘	
วรรคหน่ึง

๒/๒๕๕๗ ๗/๒๕๕๗ คณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอเรื่อง
ต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอให้พิจารณา
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ	 มาตรา	 ๒๑๔	
กรณีความขัดแย้งเก่ียวกับอำานาจหน้าท่ี
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งและ
คณะรัฐมนตรีในการกำาหนดวันเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการ
เลือกตั้งทั่วไป

วินิจฉัยว่า	วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน 
ราษฎรเป็นการท่ัวไปตามท่ีกำาหนดไว้ใน
พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร
สามารถกำาหนดข้ึนใหม่ได้และการกำาหนด
วันเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เป็นการท่ัวไปข้ึนใหม่เป็นอำานาจหน้าท่ี
และความรับผิดชอบร่วมกันของนายก
รัฐมนตรีและประธานกรรมการการ 
เลือกตั้ง

๓	-	๔/๒๕๕๗ ๖๗	-	๖๘/๒๕๕๖ ประธานรัฐสภาส่งความเห็นของสมาชิก
รัฐสภา	และประธานสภาผู้แทนราษฎร 
ส่งความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร	ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตาม
รัฐธรรมนูญมาตรา	๑๕๔	วรรคหนึ่ง	(๑) 
ว่า	ร่างพระราชบัญญัติให้อำานาจกระทรวง 
การคลังกู้เงินเพ่ือการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ	
พ.ศ.	 ....	 มีข้อความขัดหรือแย้งต่อ 
รัฐธรรมนูญหรือตราข้ึนโดยไม่ถูกต้อง
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ	หรือไม่

วินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติให้อำานาจ 
กระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือการพัฒนา 
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของ
ประเทศ	พ.ศ.	....	ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้อง 
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ	 และ
มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 
มาตรา	๑๖๙	วรรคหนึ่ง	และมาตรา	
๑๗๐	วรรคสอง	ซ่ึงข้อความดังกล่าวเป็น
สาระสำาคัญมีผลให้ร่างพระราชบัญญัตินี้
เป็นอันตกไป	 ตามรัฐธรรมนูญ	 มาตรา 
๑๕๔	วรรคสาม

สรุปผลการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ 
ประจำาปี ๒๕๕๗
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คำาวินิจฉัย เร่ืองพิจารณา เร่ือง ผลการวินิจฉัย

๕/๒๕๕๗ ๒๘/๒๕๕๗ ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอเร่ืองขอให  ้
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตาม
รัฐธรรมนูญ	 ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอ
เร่ืองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา	๒๔๕	(๑) 
ว่า	การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
เป็น	การเลือกตั ้งทั ่วไป	 เมื ่อวันที ่	๒	 
กุมภาพันธ์	๒๕๕๗	ตามพระราชกฤษฎีกา 
ยุบสภาผู้แทนราษฎร	พ.ศ.	๒๕๕๖	 เป็น			
การเลือกต้ังท่ีไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ	
หรือไม่

วินิจฉัยว่าพระราชกฤษฎีกายุบสภา
ผู ้แทนราษฎร	 พ.ศ.	 ๒๕๕๖	 เฉพาะ
ในส่วนท่ีกำาหนดให้มีการเลือกต้ังสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรเปน็การเลือกต้ังท่ัวไป	
เฉพาะในส่วนท่ีกำาหนดให้มีการเลือกต้ัง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกต้ัง
ทั่วไป	 ในวันที่	 ๒	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๗	
ไม่สามารถจัดการให้เป็นการเลือกตั้ง 
วันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร	จึงไม่ชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญ	มาตรา	๑๐๘	วรรคสอง

๖	-	๗/๒๕๕๗ ๓๓/๒๕๕๖
๔๕/๒๕๕๖

นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้					
ศาลรัฐธรรมนูญมีคำาสั่งยุบพรรคบำารุง
เมือง

มีคำาส่ังให้ยุบพรรคบำารุงเมืองตามพระ
ราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง	พ.ศ.	๒๕๕๐	มาตรา	๙๓ 
ประกอบมาตรา				๔๒			วรรคสองและ				มาตรา 
๘๒	 และให้ผ ู ้ซ ึ ่งเคยดำารงตำาแหน่ง 
กรรมการบริหารของพรรคบำารุงเมืองตาม
ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง	
เร่ือง	 ตอบรับการเปล่ียนแปลงกรรมการ 
บริหารพรรคบำารุงเมือง	ลงวันท่ี	๙	สิงหาคม 
๒๕๕๕	จะจดแจ้งการจัดต้ังพรรคการเมือง 
ข้ึน ใหม่ห รือ เ ป็นกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองหรือมีส่วนร่วมในการ
จดแจ้งการจัดต้ังพรรคการเมืองข้ึนใหม่ 
อีกไม่ได้ภายในกำาหนดห้าปีนับแต่วันท่ี 
ศาลรัฐธรรมนูญมีคำา ส่ังให้ยุบพรรค
บำารุงเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 มาตรา	 ๙๗	 และเพิกถอน
สิทธิเลือกต้ังหัวหน้าพรรคและกรรมการ
บริหารของพรรคผู้ถูกร้องตามประกาศ
นายทะเบียนพรรคการเมืองดังกล่าว
ข้างต้นมีกำาหนดเวลาห้าปีนับแต่วันท่ี 
ศาลรัฐธรรมนูญมีคำา ส่ังให้ยุบพรรค
บำารุงเมือง	ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
พ.ศ.	๒๕๕๐	มาตรา	๙๘

๘/๒๕๕๗ ๓๕/๒๕๕๖ พระราชบัญญัติภาษีป้าย	พ.ศ.	๒๕๑๐ 
มาตรา	๗	ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ	
มาตรา	๔๑	หรือไม่

วินิจฉัยว่า	พระราชบัญญัติภาษีป้าย	
พ.ศ.	๒๕๑๐	มาตรา	๗	ไม่ขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญ	มาตรา	๔๑
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คำาวินิจฉัย เร่ือง
พิจารณา

เร่ือง ผลการวินิจฉัย

๙/๒๕๕๗ ๓๔/๒๕๕๗ ประธานวุฒิสภาส่งคำาร้องของ
สมาชิกวุฒิสภาเพื่อขอให ้ศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า	 ความเป็น 
รัฐมนตรีของ	 นางสาวย่ิงลักษณ์ 
ชินวัตร	 นายกรัฐมนตรี	 ส้ินสุดลง 
เฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ	มาตรา 
๑๘๒	 วรรคหนึ่ง	 (๗)	 ประกอบ
มาตรา	 ๒๖๘	 และมาตรา	 ๒๖๖	
(๒)	และ	(๓)	หรือไม่

วินิจฉัยว่านางสาวย่ิงลักษณ์	 ชินวัตร	 ใช้สถานะหรือตำาแหน่ง 
การเป็นนายกรัฐมนตรีเข้าไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงเพื่อ
ประโยชน์ของตนเองและของผู้อ่ืน			ในเร่ือง			การบรรจ	ุ			แต่งต้ัง 
โยกย้าย	 โอน	 หรือการพ้นจากตำาแหน่ง	 ของข้าราชการซ่ึง
มีตำาแหน่งหรือเงินเดือนประจำาและมิใช่ข้าราชการการเมือง 
จึงต้องด้วยรัฐธรรมนูญ	 มาตรา	 ๒๖๖	 (๒)	 และ	 (๓)	 และ 
ถือเป็นการกระทำาตามรัฐธรรมนูญ	มาตรา	๒๖๘	 อันมีผล 
ทำาให้ความเป็นรัฐมนตรีของนางสาวยิ่งลักษณ์	 ชินวัตร 
สิ้นสุดลงเป็นการเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ	มาตรา	๑๘๒ 
วรรคหนึ่ง	 (๗)	 และรัฐมนตรีที่ได้ร่วมมีมติในการประชุม 
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี	 ๖	 กันยายน	๒๕๕๔	 จึงมีส่วนร่วม 
ในการก้าวก่ายและแทรกแซงข้าราชการประจำาอันเป็นการ 
กระทำาท่ีต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ	 มาตรา	 ๒๖๘	 ประกอบ 
มาตรา	 ๒๖๖	 (๒)	 และ	 (๓)	 เป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรี
ของรัฐมนตรีเหล่าน้ันต้องส้ินสุดเป็นการเฉพาะตัวตาม
รัฐธรรมนูญ	มาตรา	๑๘๒	วรรคหน่ึง	(๗)	ไปด้วย

๑๐	-	๑๑/๒๕๕๗ ๕๙/๒๕๕๖
๗๖/๒๕๕๖

นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้
ศาลรัฐธรรมนูญมีคำาสั่งยุบพรรค
ไทยพอเพียง

คำาส่ังให้ยุบพรรคไทยพอเพียง	ตามพระราชบัญญัติประกอบ 
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง	พ.ศ.	๒๕๕๐	มาตรา	
๙๓	ประกอบมาตรา	๔๒	วรรคสอง	และมาตรา	๘๒	และให้ผู้
ซ่ึงเคยดำารงตำาแหน่งกรรมการบริหารของพรรคไทยพอเพียง
ตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง	 เรื่อง	 ตอบรับ 
การเปล่ียนแปลงกรรมการบริหารพรรคและข้อบังคับ
พรรคไทยพอเพียง	ลงวันท่ี	๙	มิถุนายน	๒๕๕๔	จะจดแจ้ง
การจัดต้ังพรรคการเมืองข้ึนใหม่หรือเป็นกรรมการบริหาร
พรรคการเมือง	 หรือมีส่วนร่วมในการจดแจ้งการจัดตัง้
พรรคการเมืองข้ึนใหม่อีกไม่ได้ภายในกำาหนดห้าปีนับแต่
วันท่ีศาลรัฐธรรมนูญมีคำาส่ังให้ยุบพรรคไทยพอเพียงตาม 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง	 
พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 มาตรา	 ๙๗	 และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
หัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารของพรรคไทยพอเพียง 
ตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมืองดังกล่าวข้างต้น 
มีกำาหนดเวลาห้าปีนับแต่วันท่ีศาลรัฐธรรมนูญมีคำาส่ัง 
ให้ยุบพรรคไทยพอเพียงตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง	พ.ศ.	๒๕๕๐	มาตรา	๙๘
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ตอนท่ี ๑๔ 
ท�ำควำมรู้จักอินโดนีเซีย
(ช่วงท่ีสอง (ตอนจบ) : ข้อมูลพ้ืนฐำน
ทำงเศรษฐกิจและกำรปกครอง *

มำ ๆ มำรู้จักอำเซียนกัน ...! 

	 ความเดิมตอนที่	๑๓	ได้กล่าวถึงข้อมูลพื้นฐาน
ทางประวัติศาสตร์ของอินโดนีเซียในยุคแรกๆจนมาถึงการ
เข้ามาของศาสนาอิสลาม	 สำาหรับฉบับน้ีเรามาทำาความรู้จัก 
ข้อมูลพ้ืนฐานประวัติศาสตร์ทางการเมืองและข้อมูล 
พื้นฐานทางเศรษฐกิจของอินโดนีเซียกันต่อเลยนะครับ
	 โปรตุเกสเป็นชาติตะวันตกชาติแรกท่ีค้นพบ
เส้นทางเดินเรือจากซีกโลกตะวันตกมาสู่ตะวันออกผ่าน 
แหลมกู๊ดโฮป	 เหตุผลประการสำาคัญคือต้องการเข้าร่วม 
การค้าเคร่ืองเทศของเอเชียตะวันตกกับพ่อค้ามุสลิมจาก
เมืองคุชราต	(Gujerat)	พ่อค้ามุสลิมจะมารับซื้อเครื่องเทศ
จากท่ามะละกา	 ส่วนพ่อค้าอาหรับจะส่งต่อเคร่ืองเทศไปยัง 
ประเทศต่าง	ๆ 	และหมู่เกาะต่าง	ๆ 	ทางตะวันออกของทะเล 
เมดิเตอร์เรเนียน๑	ตลอดจนต้องการยึดครองเมืองท่าต่าง	ๆ  
แถบฝั่งตะวันออกของมหาสมุทรอินเดีย	 เพ่ือพัฒนาเป็น 
ศูนย์กลางการค้าและฐานทัพเรือ	กระท่ังวันท่ี	๑๐	สิงหาคม 
๒๐๕๔						มะละกาถูกโปรตุเกสยึดครองและถือเป็นอาณานิคม 
ของชาติตะวันตกแห่งแรกในเอเชียอาคเนย์๒				การเผยแผ่ 
ศาสนาคริสต์เกิดข้ึนควบคู่ไปกับการค้าเคร่ืองเทศ	โปรตุเกส
บังคับชนพื้นเมืองให้หันมานับถือศาสนาคริสต์	 แต่ก็ถูก 
ต่อต้านจากกลุ่มพ่อค้าอาหรับซ่ึงใช้หลักความเป็นพ่ีน้อง
ช่วยเหลือกัน	 (Muslim	 Brotherhood)	 จนประชาชน
แถบนี้หันมานับถือศาสนาอิสลาม	 เพ่ือต่อต้านโปรตุเกส๓ 

ฮอลันดาเป็นชาติตะวันตกอีกชาติท่ีเดินทางเข้ามาสู่เอเชีย
เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ	 โดยเรียนรู้เส้นทาง 
การเดินเรือจากการเข้าร่วมเดินทางมากับเรือของโปรตุเกส	
การผูกขาดทางการค้าของโปรตุเกสในขณะนั้นจึงถูก 
ทำาลายลงโดยฮอลันดา	 ซึ่งภายหลังได้จัดตั้งบริษัทอินเดีย
ตะวันออก	(The	Dutch	East	India	Company)	หรือช่ือ
ภาษาดัตซ์ว่า	Vereenigde Oostindische Compagnie 
(VOC) ๔		ก่อต้ังเม่ือวันท่ี	๒๐	มีนาคม	พ.ศ.	๒๑๔๕	ซ่ึงได้รับ 
สิทธิผูกขาดการค้ากับอาณานิคม	 มุ่งรักษาผลประโยชน์ 
ในการค้ากับอาณานิคมของตนเองไม่ให้ชาติอ่ืนเข้ามา 
แทรกแซง	ซ่ึงเป็นลักษณะพ้ืนฐานโดยท่ัวไปของลัทธิพาณิชย์ 
นิยม	 (Mercantilism)	 เช่น	 โปรตุเกส	 สเปน	 ฮอลันดา 
อังกฤษ	 ฝรั ่งเศส	 ที่เคยเป็นเจ้าอาณานิคมแถบเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต้๕

	 ภายใต้อาณานิคมของฮอลันดา	 อินโดนีเซียก็ม ี
ขบวนการเคล่ือนไหวชาตินิยมท่ีต้องการเป็นอิสระจากเจ้า
อาณานิคมเหมือนกับประเทศอื่น	ๆ 	ซึ่งตกเป็นเมืองขึ้นอยู่ 
ในขณะน้ัน	บุคคลสำาคัญท่ีเรียกร้องอิสรภาพให้แก่อินโดนีเซีย 
คือ	ซูการ์โน	(Sukarno)๖			ผู้ได้รับขนานนามว่า	เป็นบิดาแห่ง 
เอกราชอินโดนีเซีย	เขามีชีวิตอยู่ยุคเดียวกับ	จอมพล	ป. 
พิบูลสงคราม	และ	นายปรีดี	 พนมยงค์	 บิดาของซูการ์โน 
นับถือศาสนาอิสลามแต่มารดานับถือศาสนาฮินดู	หลังจบ

* นายเจนวิวัฒน์	ต้องประสงค์	นักวิชาการศาลรัฐธรรมนูญปฏิบัติการ.
๑	จอห์น	แบสติน	และ	แฮร่ี	เจ.	เบ็นดา,	ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่ : ลัทธิอาณานิคม ลัทธิชาตินิยม และการสลายตัวของลัทธิอาณานิคม แปลโดย		 
   ช่ืนจิตต์	อำาไพพรรณ	และ	ภรณี	กาญจนัษฐิติ	(กรุงเทพมหานคร	:	มูลนิธิโครงการตำาราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์,	๒๕๒๑),	หน้า	๔๖-๔๗.
๒	ภูวดล	ทรงประเสริฐ,	อินโดนีเซีย : อดีตและปัจจุบัน	(กรุงเทพมหานคร	:	สำานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,	๒๕๓๙),	หน้า	๓๘	-	๔๐.
๓	ศิวพร	ชัยประสิทธิกุล,	ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอดีตถึงปัจจุบันโดยสังเขป	 (กรุงเทพมหานคร:	สำานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำาแหง,	๒๕๔๓),	 
			หน้า	๑๐๒.
๔	The	Dutch	East	India	Company		เป็นบริษัทมหาชนของฮอลันดา	ประเภทกิจการพาณิชย์	มีสำานักงานใหญ่ตั้งที่เมืองอัมเตอร์ดัม	ก่อตั้งเมื่อ	๒๐	มีนาคม		 
			พ.ศ.	๒๑๔๕	และล้มเลิกกิจการไปเมื่อวันที่	๓๑	ธันวาคม	พ.ศ.		๒๓๔๒	
๕	อสัมภินพงศ์	ฉัตราคม,	ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ	พิมพ์ครั้งที่	๕.	(กรุงเทพมหานคร	:	สำานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำาแหง,	๒๕๔๑),	หน้า	๑๒๗	-	๑๔๙.
๖	สุชาติ	สวัสดิ์ศรี,	วีรชนอาเซีย	(กรุงเทพมหานคร	:	กองบรรณาธิการสังคมศาสตร์ปริทัศน์,	๒๕๑๗),	หน้า	๓	-	๓๐.	
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การศึกษาจากโรงเรียนเทคนิค	ซูการ์โนได้ตั้งสมาคมเล็ก	ๆ 
เพื่อถกเถียงเรื่องการเมือง	จนจำานวนสมาชิกเพิ่มมากข้ึน
และกลายสภาพเป็นพรรคการเมือง	ชื่อ	“พรรคชาตินิยม
อินโดนีเซีย”(Indonesia	National	Party)	ด้วยบุคลิกภาพ
หน้าตาดี	ประกอบกับการพูดในที่สาธารณะที่โดดเด่น	จึง
ทำาให้เป็นประทับใจของผู้รับฟัง	“ชนชั้นกรรมาชีพ”	ถูกใช้ 
เรียกแทนการกดข่ีของลัทธิอาณานิคมฮอลันดาท่ีมีต่อ 
ชาวอินโดนีเซีย	 มาจากอุดมการณ์ทางการเมืองเมื่อครั้ง
เข้าสมาคมบรรษัทอิสลาม	 (Sarekat	 Islam)	จนถูกรัฐบาล
ฮอลันดาจับกุมในข้อหาทำาลาย	 ก่อจลาจลและมีพฤติการณ์
เป็นคอมมิวนิสต์	ขณะอายุได้	๒๘	 ปี	ภายหลังออกจากคุก 
เขายังคงดำาเนินกิจกรรมทางการเมืองเช่นเดิมอย่าง 
ต่อเนื่อง	ภายใต้คำาขวัญ	Merdeka Sekarang	 (เอกราช
เด๋ียวน้ี)	 และถูกรัฐบาลฮอลันดาจับกุมอีก	 คราวน้ีติดคุกอยู่
ประมาณ	 ๑๐	 ปี	 กระทั่งช่วงสงครามโลกครั้งที่	 ๒	 ญ่ีปุน 
ได้เข้ายึดครองอินโดนีเซีย	 ซูการ์โนจึงตัดสินใจที่จะเข้าร่วม 
ทำางานกับรัฐบาลญ่ีปุน	 เพ่ือหวังปลดแอกจากฮอลันดา	 แต่
มิเป็นเช่นนั้น	 ญี่ปุนกำาลังพ่ายสงครามให้ฝายสัมพันธมิตร 
เขาจึงจำาเป็นต้องเร่งให้ญ่ีปุนมอบเอกราชให้แก่อินโดนีเซีย
โดยเร็ว	กลุ่มคนหนุ่ม	ทหาร	และนักศึกษา	มีความเห็นว่า
หากรอรับเอกราชจากญี่ปุนจะเสียเกียรติภูมิของชาติ	 จึง
เข้าจับกุมซูการ์โน	 และให้เขาลงนามประกาศเอกราชใน 
วันที่	 ๑๗	 สิงหาคม	 ๒๔๘๘	 แต่กลับเป็นการประกาศ 
เอกราชฝายเดียวไม่เป็นที่ยอมรับ	 อินโดนีเซียจึงต้อง 
ทำาสงครามกับฮอลันดาต่อไปอีก	๔	 ปี	จากผลการประชุม 
โต๊ะกลมระหว่างวันที่	 ๒๓	 สิงหาคม	 ถึง	 ๒	 พฤศจิกายน 
๒๔๙๒	ณ	กรุงเฮก	ในทีสุ่ดฮอลันดาถึงยอมถ่ายโอนอำานาจ
อธิปไตยให้แก่อินโดนีเซีย	เมื่อวันที่	๒๗	ธันวาคม	๒๔๙๒ 
	 ภายหลังจากได้รับเอกราช	ซูการ์โนก็เข้ารับตำาแหน่ง 
ประธานาธิบดีคนแรกภายใต้การปกครองระบบรัฐสภา	
และบริหารประเทศแบบรัฐบาลผสมต้ังแต่การเลือกต้ัง 
เม่ือปี	 พ.ศ.	 ๒๔๙๘	 ซูการ์โน	 ดำารงตนอยู่ในฐานะประมุข 
แห่งรัฐ	และปฏิเสธท่ีจะเข้าร่วมพรรคการเมืองใด	ๆ 	กระท่ัง 
ปี	พ.ศ.	๒๕๐๒	จึงตัดสินใจเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมือง 
โดยตรง	ผ่านหลักการปกครองแบบใหม่ที่เรียกว่า	“ประชา 
ธิปไตยแบบนำาวิถี”	 (Guided	 Democracy)	 และเสนอ
ให้จัดต้ังสภาใหม่ประกอบด้วยผู้แทนพรรคการเมืองทุกๆ	
พรรค,	กลุ่มผลประโยชน์	พ่อค้า,	กรรมกร,	นักศึกษา	มี
ประธานาธิบดีเป็นหัวหน้ารัฐบาล	 และใช้วิธีตกลงปรึกษา
หารือแทนการลงคะแนนเสียงโดยเรียกวิธีนี้ว่า	“gotong 

rojong”	เหตุที่ซูการ์โนเข้ามาข้องเกี่ยวกับการเมืองเพราะ
ความไร้เสถียรภาพของรัฐบาล	ประชาชนไม่พอใจการ
ปกครองซึ่งถูกควบคุมโดยคนชวา	และกองทัพอินโดนีเซีย
เริ่มมีอำานาจมากขึ้น	แต่ประชาธิปไตยแบบนำาวิถีของเขา
ก็เป็นเพียงเคร่ืองยับย้ังการแตกหักไว้เพียงช่ัวขณะเท่าน้ัน
เม่ือปี	พ.ศ.	๒๕๐๘	คณะทหารบกซ่ึงนำาโดยนายพลซูฮาร์โต 
(Suharto)	ก็เข้าทำารัฐประหารรัฐบาลของประธานาธิบด ี
ซูการ์โน	และนายพลซูฮาร์โตก็ดำารงตำาแหน่งประธานาธิบดี
คนถัดมา	ภายใต้หลัก	“ยุคระเบียบใหม่”	(New	Order) 
มีการรวบอำานาจการปกครองไว้อย่างเบ็ดเสร็จ	และครอง
อำานาจอยู่นานกว่า	๓๒	ปี	

ข้อมูลพ้ืนฐานทางประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ๗ 
	 ระบบเศรษฐกิจของอินโดนีเซียแต่เดิมเป็น 
ระบบเศรษฐกจิแบบยังชีพ	 มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือบริโภค
ในครัวเรือน	มิได้แสวงหากำาไร	ภายหลังจากชาติตะวนัตก
เข้ามามีอิทธิพลเหนือดินแดนอินโดนีเซีย	 ระบบเศรษฐกิจ
ของอินโดนีเซียก็เปลี่ยนเป็นเพ่ือการค้าและกำาไร	โดยเฉพาะ 
ช่วงตกอยู่ภายใต้อาณานิคมของฮอลันดา	 ระบบเศรษฐกิจ
ส่วนใหญ่ในอินโดนีเซียถูกผูกขาดโดยบริษัทอินเดียตะวัน
ออก	(The	Dutch	East	India	Company	(Vereenigde 
Oostindische Compagnie, VOC)	 มีการบังคับให้
ประชาชนปลูกพืชเศรษฐกิจเพ่ือการส่งออกตามท่ีต้องการ	
เช่น	 อ้อย	 คราม	 และกาแฟ	 เพราะขายได้ราคาสูงในยุโรป	
บริษัท VOC	เริ ่มเสื ่อมลงจากการทุจริตของเจ้าหน้าที่
บริษัท	ในปี	พ.ศ.	๒๓๔๒	มีหน้ีสินกว่า	๑๓๔	ล้านกิลเดอร์ 
(guilder)	 จนภายหลังรัฐบาลฮอลันดาต้องเข้ามาดำาเนิน
กิจการแทน	
	 ในช่วงพ.ศ.	 ๒๓๘๖  –  ๒๓๙๓	 เกิดขบวนการ
ชาตินิยมอินโดนีเซียเพื่อต่อต้านรัฐบาลฮอลันดา	เนือ่งจาก
ประชาชนถูกกดขี่	 บ้านเมืองไม่พัฒนา	 และการแสวงหา 
ผลประโยชน์ฝายเดียวของฮอลันดา	 การบังคับปลูกพืช
เศรษฐกจิได้เพิม่	ยาสบู	ชา	พรกิไทย	อบเชย	และฝ้าย	จน
ทำาให้ฮอลันดามีรายได้มากขึ้น	 แต่ประชาชนกลับยากจน
และอดอยาก	 ภายหลงัมกีารยกเลกิระบบบังคบัปลูก	 และ
หนัมาใช้นโยบายจริยธรรม	 (Dutch	 Ethical	 Policy)	 เช่น	
การให้บริการสังคม	การขนส่ง	การสาธารณสุข	และการ
ศกึษา	ให้แก่ประชาชน	นโยบายน้ีใช้บังคับกว่า	๔๐	ปี	จน
ญีปุ่นเข้ามาครอบครองช่วงสงครามโลกครัง้ท่ี	๒	แต่ผลผลิต
ทางการเกษตรส่วนใหญ่ก็ถูกนำาส่งเสบียงไปยังกองทัพ

๗	ญาดา	ประภาพันธ์,	ประวัติศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 พิมพ์ครั้งที่	 ๓.	 (กรุงเทพมหานคร:	 สำานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำาแหง,	 
			๒๕๓๘),	หน้า	๑๒๓	–	๑๔๘.
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ญีปุ่น	 ทำาให้ข้าวและอาหารมรีาคาสงูขึน้	 หลงัสงครามโลก
ครั้งที่	๒	สิ้นสุด	และอินโดนีเซียได้รับเอกราชในปี	พ.ศ.	
๒๔๙๒	 กค็งประสบปัญหาเศรษฐกิจต่อเน่ือง	 เช่น	 โรงงาน
และเคร่ืองจักรที่ฮอลันดาสร้างไว้เพ่ือกิจการกลั่นนำ้ามัน
และผลิตนำ้าตาล	 นั้น	 ประชาชนไม่มีความรู้ในการใช้งาน
เลย	 เคยแต่ถกูใช้เป็นแรงงาน	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๐๘	ประเทศ
ประสบปัญหาเงินเฟ้ออย่างรุนแรง	 ผลผลิตข้าวเทียบกับ 
จำานวนประชากรมจีำานวนน้อยลง	 ต้องนำาเข้าสนิค้าจำานวน
มากจากต่างประเทศ	 ทำาให้เกดิการขาดดุลบญัชีเดนิสะพัด 
เป็นหน้ีต่างประเทศ	 ข้าราชการเงินเดือนไม่พอใช้จ่าย 
นอกจากนี้รัฐบาลยังใช้จ่ายเงินเกินตัว	 ใช้เงนิไปกบัภารกจิ 
ทางการทหารมากกว่าใช้เพือ่การลงทนุ	และในปี	พ.ศ.	๒๕๔๐ 
อนิโดนีเซยีกป็ระสบปัญหาอนัเนือ่งมาจากวกิฤตทิางการเงนิ 
(The	asian	financial	crisis)	หรอืเป็นทีรู่จั้กในช่ือ	วกิฤต
ต้มยำากุง้	(Tom	Yum	Goong	crisis)

อนาคตเศรษฐกิจอินโดนีเซีย๘

	 เมื่อปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 รัฐบาลอินโดนีเซียภายใต้ 
ประธานาธิบดี	 ซูซีโล	 บัมบัง	 ยูโดโยโน	 ได้จัดทำาแผน
แม่บทเพื่อพัฒนาประเทศ	พ.ศ.	๒๕๕๔ - ๒๕๖๘	มีช่ือย่อ
ว่า	 “MP3EI”	 เพื่อให้อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีระบบ
เศรษฐกิจติดอันดับ	 ๑	 ใน	 ๑๐	 ของโลกภายในปี	 พ.ศ.	
๒๕๖๘	 โดยมีปัจจัยสำาคัญ	 ๓	 ประการท่ีจะทำาให้เป้าหมาย
ข้างต้นสำาเร็จ	คือ	
	 ๑.	ปัจจัยด้านทรัพยากรมนุษย์	 เนื่องจากมี
ประชากรมากที่สุดอันดับ	 ๔	 ของโลก	 จึงทำาให้มีกำาลัง
แรงงานในตลาดเปน็จำานวนมาก			และสง่ผลใหอ้ปุสงคก์าร 
บริโภคภายในประเทศเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน	
	 ๒.	ปัจจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติ	อินโดนีเซีย
เป็นประเทศที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ	เช่น	นำ้ามัน
ปาล์ม	 ดีบุก	 โกโก้	 นิกเกิลและอะลูมิเนียม	 ถ่านหิน	 และ
พลังงานใต้พิภพ	มีความหลากหลายในการผลิตโภคภัณฑ์
	 ๓.		ปัจจัยด้านภูมิศาสตร์	พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเกาะ 
จึงสามารถใช้เส้นทางเดินเรือขนส่งสินค้าได้	 โดยตรงทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ
	 จากแผนแม่บทพัฒนาประเทศข้างต้น	 รัฐบาล 
ได้วางกลยุทธ์ในการพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจอีก	๘	ด้าน 

คือ	 การเกษตร	 เหมืองแร่	 พลังงาน	 อุตสาหกรรม	 การ
ประมง	การท่องเที่ยว	การสื่อสาร	และพัฒนาพื้นที่สำาคัญ	
การวางแผนเพื่อจะพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ	๖	แห่งที่ 
ชวา,	สุมาตรา,	กาลิมันตัน,	สุลาเวสี,	บาหลี	-	นูซาเต็งการา,	
ปาปัว	-	หมู่เกาะโมลุกกะ	แต่ละเขตเศรษฐกิจถูกเชื่อม
ด้วยท่าเรือ	 สนามบิน	 และถนน	 มีการเชื่อมต่อเศรษฐกิจ
ท้ังในและต่างประเทศการเช่ือมต่อระบบเศรษฐกิจที่
สำาคัญมี	๔	ระบบ	คือ	ระบบโลจิสติกส์	ระบบขนส่ง	ระบบ
การพัฒนาพื้นที่ระดับภูมิภาค	และระบบ	ICT	อินโดนีเซีย
มีช่องแคบมะละกาซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมทางทะเลที่
สำาคัญของโลก	 (Sea	 lane	 of	 Communication	 หรือ	
SLOC)	และมีเส้นทางคมนาคมทางทะเลของหมู ่เกาะ
อินโดนีเซีย	 (ALKI)	 มีการสร้างท่าเรือและสนามบินเพิ่ม
ขึ้น	เพื่อการเชื่อมต่อระหว่างเขตเศรษฐกิจที่สำาคัญภายใน
ประเทศ	 นอกจากนี้	 รัฐบาลอินโดนีเซียยังจะสนับสนุน 
ให้มีการนำาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมา 
ช่วยเพ่ิมมูลค่าให้แก่สินค้า	พัฒนาระบบวิจัยในมหาวิทยาลัย 
และสร้างบัณฑิตสายอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการ 
ของแต่ละเขตเศรษฐกิจอีกด้วย

ข้อมูลพ้ืนฐานการปกครองของอินโดนีเซียภายหลังได้รับ
เอกราช๙

	 รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว	 ซึ่งมีผลบังคับใช้	 เมื่อ
วันที่	๑๗	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๔๙๓	บัญญัติให้อินโดนีเซียเป็น
รัฐเดี่ยว	 ตำาแหน่งประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดี
ถูกเลือกตามบทบัญญัติของกฎหมายจะละเมิดไม่ได้	แต่
คณะรัฐมนตรีใช้หลักความรับผิดชอบร่วมกันและความ
รับผิดชอบเฉพาะบุคคล	 สภาผู้แทนราษฎรมีรูปแบบสภา 
เดียว	 สมาชิกสภาถูกคัดเลือกตามสัดส่วนของจำานวน 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีวาระการดำารงตำาแหน่ง	 ๔	 ปี	
แต่ประธานาธิบดีมีอำานาจสั่งยุบสภาได้	ซูการ์โนเป็นผู้
ดำารงตำาแหน่งประธานาธิบดี	และโมฮัมหมัด	ฮัตตา	ดำารง
ตำาแหน่งรองประธานาธิบดี	 ทั้ง	 ๒	 ตำาแหน่งนี้รัฐสภาเป็น 
ผู้เลือกและรัฐธรรมนูญไม่ได้กำาหนดเงื่อนไขวาระการ
ดำารงตำาแหน่งไว้	
	 เมื่อปี	พ.ศ.	๒๕๐๐	ประธานาธิบดีซูการ์โน	ได้ 
ประกาศนโยบายอำานาจ	“ประชาธิปไตยแบบนำาวิถี”	(Guided 

๘	ศูนย์ส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ,	เปิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติอินโดนีเซีย: MP3EI กับการพัฒนาประเทศ	[ออนไลน์],	๒	กุมภาพันธ์		
  	๒๕๕๘.	แหล่งที่มา	http://www.otic.or.th/index.php/91-article/330-mp3ei.
๙	Encyclopedia.com,Indonesia.	 (Online)	Available	from	:	http://www.encyclopedia.com/topic/Indonesia.aspx	.[accessed	February	19,	 
			2015].
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Democracy)	 และเพิ่มความแข็งแกร่งในอำานาจของตน 
โดยหันกลับไปใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว	พ.ศ.	๒๔๘๘	
ซ่ึงเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ ส่งเสริมอำานาจประธานาธิบดี 
ให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นและให้ความสำาคัญกับหลัก
ปัญจศีลซึ่งเป็นอุดมการณ์ของชาติ	 เมื่อวันที่	 ๕	 มีนาคม	
พ.ศ.	 ๒๕๐๓	 เขาสั่งระงับรัฐสภาเป็นการชั่วคราวและ
เริ่มออกกฎหมายโดยคำาสั่งของเขาเอง	 ในเดือนมิถุนายน 
ของปีเดียวกัน	ซูการ์โนได้แต่งต้ังสมาชิกรัฐสภาใหม่จำานวน 
๒๘๓	คน	คัดเลือกมาจากพรรคการเมืองจำานวน	๙	พรรค
และกลุ่มต่าง ๆ	อีกจำานวน	๑๔	กลุ่ม	ในเดือนสิงหาคม 
ซูการ์โนได้ต้ังสภาประชาชนช่ัวคราว	 ประกอบไปด้วยสมาชิก 
สภานิติบัญญัติจำานวน	๓๒๖	คน	(สมาชิกจำานวน	๒๘๓	คน 
เป็นสมาชิกรัฐสภาที่เขาแต่งตั้งขึ้นก่อนหน้านี้)	สมัชชา
ที่ปรึกษาประชาชนเฉพาะกาล	 (Provisional	 People’s	
Congress)	จะจัดประชุมอย่างน้อยทุก	ๆ	๕	ปี	ทำาหน้าที่
เขียนโครงร่างนโยบายแห่งชาติ	 และเลือกตำาแหน่ง 
ประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดี	ในปี	พ.ศ.	๒๕๐๖	สภา 
ได้มีมติเลือกซูการ์โนให้ดำารงตำาแหน่งตลอดชีวิต	จนทำาให้
เกิดความวุ่นวายทางการเมืองขึ้นในช่วง	พ.ศ.	๒๕๐๘	–	
๒๕๐๙	 ในที่สุดกองทัพบกนำาโดยนายพลซูฮาร์โต	 ก็เข้า
ทำารัฐประหารยึดอำานาจรัฐบาลของซูการ์โน	เมื่อเดือน 
มีนาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๐๙	 และบริหารประเทศภายใต้หลัก 
“ยุคระเบียบใหม่”	(New	Order)	นายพลซูฮาร์โต	จัดตั้ง
คณะรัฐมนตรีชุดใหม่	 ในเดือนกุมภาพันธ์	 พ.ศ.	 ๒๕๑๑	
เขาได้ปลดสมาชิกสภาที่ปรึกษาประชาชนออกจำานวน	
๑๒๓	 คน	 และเสนอชื่อสมาชิกคนใหม่ที่ตนแต่งตั้งเข้าไป
ทำาหน้าที่แทน	 และในเดือนมิถุนายนในปีเดียวกัน	 เขาได้
รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งประธานาธิบดีอีก	๕	ปี	นายพล 
ซูฮาร์โตจัดต้ังคณะรัฐมนตรีชุดใหม่	และเขาก็ดำารงตำาแหน่ง 
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอีก
ตำาแหน่งหนึ่งด้วย
	 การเลือกตั้งทั่วไป	 เมื่อวันที่	๓	กรกฎาคม	พ.ศ.	
๒๕๑๔	 ซึ่งเป็นการเลือกตั้งครั้งแรก	 ตั้งแต่	 พ.ศ.	 ๒๔๙๘ 
มีการจัดตั้งสภาขึ้นมาใหม่	๒	สภา	ประกอบไปด้วยสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร	(Dewan Perwakilan Rakyat, DPR)
จำานวน	๔๖๐	คน	และสภาที่ปรึกษาประชาชน	(Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, MPR)	จำานวน	๙๒๐	คน	
ในปี	พ.ศ.	๒๕๓๐	สมาชิกแต่ละสภาเพิ่มขึ้นเป็น	๕๐๐	คน	
และ	 ๑,๐๐๐	 คน	 ตามลำาดับ	 และภายหลังสมาชิกสภา 
ที่ปรึกษาประชาชนลดลงเหลือจำานวน	๗๐๐	คน	สภา 
ที่ปรึกษาประชาชนจัดประชุมทุก	ๆ 		๕		ปี		เพ่ือเลือกตำาแหน่ง

ประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีและให้ความเห็นชอบ
คณะกรรมการร่างนโยบายแห่งชาติ	และทุก	ๆ	ปี	จะ 
จัดประชุมเพื่อพิจารณารัฐธรรมนูญและกระบวนการ
นิติบัญญัติ	 อำานาจการตรากฎหมายเป็นของสภาผู้แทน
ราษฎร	(Dewan Perwakilan Rakyat, DPR)	ประกอบ
ไปด้วยสมาชิกจำานวน	๕๐๐	คน	 ในจำานวนนี้มีสมาชิกซึ่ง
เป็นทหารจำานวน	 ๓๖	 คน	 ประธานาธิบดีเป็นผู้แต่งตั้ง 
ในเดือนมีนาคม	พ.ศ.	๒๕๑๖	สภาที่ปรึกษาประชาชน 
มีมติเลือกนายพลซูฮาร์โตให้ดำารงตำาแหน่งประธานาธิบดี
เป็น	ครั้งที่	๒	มีวาระ	๕	ปี	และถูกเลือกให้ดำารงตำาแหน่ง
ผู้นำาอีกครั้งเป็นสมัยที่	๓	ปี	พ.ศ.	๒๕๒๑,	สมัยที่	๔	ปี 
พ.ศ.	๒๕๒๖	,	สมัยที่	๕	ปี	พ.ศ.	๒๕๓๑,	สมัยที่	๖	ปี	พ.ศ.	
๒๕๓๖	และสมัยที่	๗	ซึ่งเป็นสมัยสุดท้ายเมื่อ	พ.ศ.	๒๕๔๑	
นายพลซูฮาร์โต	 ลงจากอำานาจในเดือนพฤษภาคม	พ.ศ.	
๒๕๔๑	 และรองประธานาธิบดี	 บี.	 เจ.	 ฮาบีบี	 ขึ้นดำารง
ตำาแหน่งแทน	นายพลซูฮาร์โต	(ประธานาธิบดีคนที่	๓) 
ได้พยายามท่ีจะลดบทบาททางการเมืองของทหารลง	
และให้คำามั่นสัญญาว่าจะให้ความสำาคัญกับการปฏิรูป
การเมืองและเศรษฐกิจครั้งใหญ่	ภายหลัง	บี.	เจ.	ฮาบีบี 
ถูกบังคับให้ลาออกจากตำาแหน่งหลังจากการต้ังถามกระทู้ 
ถึงภาวะผู้นำาของเขา	และในเดือนตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๔๒ 
สภาก็เลือกนายอับดุลเลาะห์มาน	วาฮิด	เป็นประธานาธิบดี
คนที่	๔	วาฮิดเป็นที่นับถือของกลุ่มมุสลิม	เขาสัญญาว่า 
จะทำาให้ประเทศเป็นไปตามวิถีทางประชาธิปไตยและ
ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันให้หมดไป	ท้ายที่สุดเขาก็
ลงจากอำานาจในเดือนกรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๔๔	 เนื่องจาก
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและความด้อยสมรรถนะ
ทางการเมืองของตัวเขาเอง	 หลังจากนั้น	 นางเมกาวาตรี 
ซูการ์โนปุตรี	ลูกสาวของซูการ์โนก็ขึ้นมาดำารงตำาแหน่ง
ประธานาธิบดีแทนวาฮิด	เธอต้องแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน
ที่เรื้อรังมายาวนาน	และต้องเผชิญกับปัญหาการก่อการ
รา้ยสากลทีเ่กดิขึน้ไปพรอ้มๆกนัดว้ย	การเลอืกตัง้เมือ่	พ.ศ. 
๒๕๔๗	นางเมกาวาตรี	ซูการ์โนปุตรี	พ่ายแพ้การเลือกตั้ง
รอบที่สองให้แก่พลเอก	ซูซีโล	บัมบัง	ยูโดโยโน	ปัจจุบัน
ผู้ดำารงตำาแหน่งประธานาธิบดี	 คือ	 นายโจโก	 วีโดโด	 เริ่ม
ดำารงตำาแหน่งเมื่อเดือนตุลาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗	 ถึงปัจจุบัน		
สำาหรับฉบับหน้าเรามาทำาความรู้จักประเทศฟิลิปปินส์	
กันต่อนะครับ	

พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีครับ...
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เก็บตกกวีเด่น
หมวด ๓ สภาผู้แทนราษฎร *

 ๓๐ ทรงสั่งผู้    รัชทา  ยาทเนอ

หรือจะเสด็จมา    ก็ได้

หรือทรงมอบกับนา-   ยกเพื่อ

เปิดปิดประชุมให้    ถูกต้องพิธี

 ๓๑ ท่านอ้าง    เพื่อรัฐ

จึงพระมหากษัตริย์    โปรดเกล้า ฯ

ทรงเปิดประชุมจัด    พิเศษ

เรียกวิสามัญเข้า    เหตุด้วยจำาเปน

 ๓๒ ว่าผู้-    แทนราษ  ฎรเอย

เกินหนึ่งในสามอาจ   กล่าวได้

เพื่อประโยชน์แห่งชาติ   ขอประ  ธานนา 

ทูลและรับสนองให้    เรียกเข้าประชุม

ประพันธ์โดย นายวิจารณ์ ไชยสุต ธ.บ.

	 *	วิจารณ์	ไชยสุต,	ประวตัศิาสตร์สงัเขปประเทศไทย สมยัรฐัธรรมนญู	(พระนคร	:	ไทยพณิชยการ,	๒๔๙๐),	หน้า	๗๙.(พิมพ์ในงานพระราชทาน
เพลิงศพหลวงธารินทโรวาท	(สุ่น	ไชยสุต)	และฌาปนกิจศพ	นางธารินทโรวาท	(ผ่อง	ไชยสุต)		ณ	วัดมกุฏกษัตริยาราม	วันที่	๑๓	มีนาคม	๒๔๙๐)
คำาอธิบายเพิ่มเติม	:	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม	พุทธศักราช	๒๔๗๕	
มาตรา ๓๐	พระมหากษัตริย์ทรงเรียกประชุมสภาผู้แทนราษฎรตามสมัยประชุมและทรงเปิดปิดประชุม
	 พิธีเปิดประชุม	จะทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำาเนิรมาทรงทำาหรือจะโปรดเกล้าฯ	 ให้รัชทายาทที่บรรลุนีติภาวะแล้ว	หรือนายกรัฐมนตรีกระทำา 
พิธีแทนพระองค์ก็ได้
มาตรา ๓๑	เมื่อเป็นการจำาเป็นเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ	พระมหากษัตริย์จะทรงเรียกประชุมวิสามัญแห่งสภาผู้แทนราษฎรก็ได้	
มาตรา ๓๒	 เมื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีจำานวนไม่ตำ่ากว่าหนึ่งในสามของจำานวนทั้งหมด	 เห็นเป็นการจำาเป็นเพื่อประโยชน์แห่งรัฐแล้ว	 ย่อมมีสิทธิรวมกัน
ทำาคำาร้องขอต่อประธานแห่งสภา	 ให้นำาความกราบบังคมทูลขอให้ทรงเรียกประชุมวิสามัญแห่งสภาผู้แทนราษฎรได้	 ในกรณีเช่นนี้	 ท่านให้ประธานแห่งสภา 
นำาความกราบบังคมทูลและรับสนองพระบรมราชโองการ
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ภาพกิจกรรม

	 นายเฉลิมพล	เอกอุรุ	ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ	(ภาพบน)	พร้อมด้วยนายเชาวนะ	ไตรมาศ	เลขาธิการ
สำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ	(ภาพล่างซ้าย)	นายปัญญา	อุดชาชน	ที่ปรึกษาด้านวิชาการ	(ภาพล่างขวา)	ร่วมลงนาม
ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เนื่องในวันขึ้นปีใหม่	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๘	 เมื่อวันพฤหัสบดทีี่	 ๑	
มกราคม	๒๕๕๘	ณ	พระบรมมหาราชวัง

	 นายนุรักษ์	 มาประณีต	ประธานศาลรัฐธรรมนูญ	กล่าวเปิดโครงการการอบรมหลักสูตรหลักนิติธรรม
เพื่อประชาธิปไตย	 (นธป.)	รุ่น	๓	โดยมีผู้เข้าอบรมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจำานวน	๕๒	คน	 เมื่อวันพุธที่	๑๓	
มกราคม	๒๕๕๘	ณ	ห้องรับรองชั้น	๙	สำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ	ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ	(อาคารราชบุรี
ดิเรกฤทธิ์)
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ชำาระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน

ใบอนุญาตเลขที่	๒๓๗/๒๕๕๓

ปณศ.ราชดำาเนิน	๑๐๒๐๐

สิ่งตีพิมพ์

ภาพกิจกรรม

	 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	สยามมกุฎราชกุมาร	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้พลอากาศโท	ภักดี	แสง	-	ชูโต 
รองหัวหน้าสำานักงานราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	 สยามมกุฎราชกุมาร	 เป็นผู้แทนพระองค์
อัญเชิญบัตรอวยพรปีใหม่และปฏิทินพระราชทาน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 โดยมีนายนุรักษ์	 มาประณีต	 ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
เป็นผู ้รับมอบในนามของศาลรัฐธรรมนูญ	 เมื ่อวันพุธที	่ ๑๔	 มกราคม	 ๒๕๕๘	 ณ	 ห้องรับรอง	 ชั ้น	 ๙	 สำานักงาน 
ศาลรัฐธรรมนูญ	ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ	(อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์)	

	 นายนุรักษ์				มาประณีต	ประธานศาลรัฐธรรมนูญ				คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ			และผู้บริหารสำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ให้การต้อนรับ	นายไมเคิล	เคอร์บี	เอซี	ซีเอ็มจี	(The	Hon	Michael	Kirby	AC	CMG)	อดีตผู้พิพากษาศาลสูงเครือรัฐออสเตรเลีย
ในโอกาสท่ีเข้าเย่ียมคารวะประธานศาลรัฐธรรมนูญ	 เม่ือวันอังคารท่ี	 ๒๗	 มกราคม	 ๒๕๕๘	ณ	 ห้องรับรอง	 ช้ัน	 ๓	 สำานักงาน 
ศาลรัฐธรรมนูญ	ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ	(อาคารราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ)	

พิมพ์ที่	สำานักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
โทร.	๐	๒๒๔๓	๐๖๑๓ 

	โทรสาร	๐	๒๒๔๓	๑๘๒๐

ผลิตโดย	 สำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
เลขที่	๑๒๐	หมู่	๓	ถนนแจ้งวัฒนะ	แขวงทุ่งสองห้อง	เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ	๑๐๒๑๐	โทร.	๐	๒๑๔๑	๗๗๗๗	สายด่วน	๑๒๐๑
โทรสาร	๐	๒๑๔๓	๙๕๐๐
http://www.constitutionalcourt.or.th


