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บทบรรณาธิการ
สวัสดีครับ ท่านสมาชิกจดหมายข่าวสำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญทุกท่าน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๘
กองบรรณาธิการจดหมายข่าว ขอสวัสดีปีใหม่แก่ทุกท่านด้วยบทกวี “พรปีใหม่”

พรปีใหม่
ถึงวาระศุภฤกษ์ดฤถี
ถึงปีใหม่ฟ้าใสงามอร่ามยศ
ในนามแห่งศาลรัฐธรรมนูญ
แด่ทวยหล้าประชาชาวไทยชน
ลาภ มโหโอฬารบันดาลให้
จงมีโชคมีชัยให้ปรีดา

คำ�รบปีเวียนจบครบกำ�หนด
วิสุทธิ์สดวิเศษสรรค์วันมงคล
ขออวยพรอภิบูรณ์พูนผล
จงบันดลพรฤทธิ์วิศิษฏา
สมดั่งใจคิดคาดปรารถนา
สมอุราสมฤทัยใจเบิกบาน

ยศ ศักดาเดชบุญให้พูนเพิ่ม
ทวีเสริมเติมสิริมหิศาล
ให้ผ่องแผ้วนพคุณบุญญาธิการ เกียรติเกริกขานก้องชื่อให้ลือชา
สรรเสริญ แซ่ซ้องสดุดีชม
ประกอบการงานใดให้เมตตา

คนนิ         
ยมรักใคร่ไม่หน่ายหน้า
เขาไม่ด่าว่าร้ายให้เสียคน

สุข อุรากายใจไม่แหนงหน่าย
ภิรมย์หมายสบายเปรมเกษมกุศล
จำ�เริญล้นพ้นพูนพิบูลเทอญ
สำ�ราญชื่นรื่นเริงบันเทิงกมล
กองบรรณาธิการจดหมายข่าวสำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(โชคชัย ไกรสีห์ ผู้ประพันธ์)

สำ�หรับเนื้อหาจดหมายข่าวที่น่าสนใจในฉบับนี้ได้แก่
สรุปผลการดำ�เนินการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ ประจำ�ปี ๒๕๕๗, มา ๆ มารูจ้ กั อาเซียนกัน ตอนที่ 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
“บทความหรือข้อคิดเห็นใด ๆ ที่ปรากฏในจดหมายข่าวสำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญเป็นวรรณกรรม
ของผู้เขียนโดยเฉพาะสำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญและบรรณาธิการ ไม่จ�ำ เป็นต้องเห็นพ้องด้วย”
เจ้าของ
สำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ

กองบรรณาธิการ
ปัญญา อุดชาชน
มนตรี กนกวารี
ที่ปรึกษาบรรณาธิการ
อัจฉรียา อนันตพงศ์
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ คันธนิตย์ กาญจนารักษ์
สุมาภรณ์ สีม่วง
บรรณาธิการ
ชลภูมิ เย็นทรวง
เชาวนะ ไตรมาศ
ฐิติพงศ์ ฤกษ์เย็น
เจนวิวัฒน์ ต้องประสงค์
ผู้ช่วยบรรณาธิการ
พิชญ์สินี ทวีสว่างผล
ปัญญา อุดชาชน
สมฤทธิ์ ไชยวงค์
พิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์
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ช่างภาพ
พาณินทร์ วัชราภัย
ชะลอ อินทร์น้อย
ฐิติพงศ์ ฤกษ์เย็น
พิชญ์สินี ทวีสว่างผล
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สรุปผลการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ
ประจำ�ปี ๒๕๕๗
คำ�วินจิ ฉัย

เรือ่ งพิจารณา

๑/๒๕๕๗

๕๕/๒๕๕๖

เรือ่ ง

ผลการวินจิ ฉัย

คําร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิ จ ารณา วินิจฉัยว่า การพิจารณาและลงมติแกไข
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘
เพิม่ เติมรัฐธรรมนูญของผูถ กู รองทัง้ หมด
ในคดีนี้ เปนการกระทําที่ไมชอบดวย
นายวิ ร ั ต น  กั ล ยาศิ ร ิ ผู  ร  อ งขอให  กระบวนการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓
ศาลรัฐธรรมนูญพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ตาม วรรคสอง และมาตรา ๑๒๕ วรรคหนึง่
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ วา ประธาน และวรรคสอง และการทีผ่ ถู กู รองรวมกัน
รัฐสภา ผูถ กู รองที่ ๑ รองประธานรัฐสภา แกไขเพิม่ เติมเนือ้ หาของรัฐธรรมนูญแหง
ผูถูกรองที่ ๒ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
และสมาชิกวุฒิสภา ผูถูกรองที่ ๓ ถึง มาตรา ๑๙๐ เปนการกระทําที่ไมชอบ
ที่๓๘๑ กระทําการเพือ่ ใหไดมาซึง่ อํานาจ ดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ มาตรา ๔
ในการปกครองประเทศ โดยวิธ ีการ มาตรา ๕ มาตรา ๘๗ และมาตรา ๑๒๒
ซึ่งมิ ไ ด  เ ป็ น ไปตามวิ ถี ท างที่ บั ญ ญั ติ ไว  อั น เป น การกระทํ า การเพื่ อ ให บุ ค คล
ในรัฐธรรมนูญนี้ หรือไม
หรือคณะบุคคลไดมาซึ่งอํานาจในการ
ปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปน
ไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
แห งราชอาณาจักรไทย พุทธศั ก ราช
๒๕๕๐ ฝาฝนรัฐธรรมนูญมาตรา ๖๘
วรรคหนึง่
๒/๒๕๕๗
๗/๒๕๕๗
คณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอเรื่อง วินิจฉัยวา วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอใหพิจารณา ราษฎรเปนการทั่วไปตามที่กําหนดไวใน
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๔ พระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร
กรณีความขัดแยงเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ สามารถกําหนดขึน้ ใหมไดและการกําหนด
ของคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง และ วั น เลื อ กตั้ง สมาชิ ก สภาผู  แ ทนราษฎร
คณะรัฐมนตรีในการกําหนดวันเลือกตั้ง เปนการทั่วไปขึ้นใหมเปนอํานาจหนาที่
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหมเปนการ และความรับผิดชอบรวมกันของนายก
เลือกตั้งทั่วไป
รั ฐ มนตรี แ ละประธานกรรมการการ
เลือกตั้ง
๓ - ๔/๒๕๕๗ ๖๗ - ๖๘/๒๕๕๖ ประธานรัฐสภาสงความเห็นของสมาชิก วินิจฉัยว่ารางพระราชบัญญัติใหอํานาจ
รัฐสภา และประธานสภาผูแทนราษฎร กระทรวงการคลังกูเงินเพื่อการพัฒนา
ส ง ความเห็ น ของสมาชิ ก สภาผู  แ ทน โครงสรางพืน้ ฐานดานคมนาคมขนสง ของ
ราษฎร ขอใหศ าลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยตาม ประเทศ พ.ศ. .... ตราขึ้นโดยไมถูกตอง
รัฐธรรมนูญมาตรา ๑๕๔ วรรคหนึ่ง (๑) ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ และ
วา รา งพระราชบัญญัตใิ หอ าํ นาจกระทรวง มีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
การคลังกูเงินเพื่อการพัฒนาโครงสราง มาตรา ๑๖๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา
พื้นฐานดานคมนาคมขนสงของประเทศ ๑๗๐ วรรคสอง ซึง่ ขอความดังกลาวเปน
พ.ศ. .... มีขอความขัดหรือแยงตอ สาระสาํ คัญมีผลใหร า งพระราชบัญญัตนิ ี้
รัฐธรรมนูญหรือตราขึ้นโดยไมถูกตอง เปนอันตกไป ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา
ตามบทบัญญัตแิ หงรัฐธรรมนูญ หรือไม ๑๕๔ วรรคสาม
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คำ�วินจิ ฉัย

เรือ่ งพิจารณา

๕/๒๕๕๗

๒๘/๒๕๕๗

๖ - ๗/๒๕๕๗

๓๓/๒๕๕๖
๔๕/๒๕๕๖

๘/๒๕๕๗

๓๕/๒๕๕๖

เรือ่ ง

ผลการวินจิ ฉัย

ผู  ต รวจการแผ  น ดิ น เสนอเรื่ อ งขอให  วิ นิ จ ฉั ย ว า พระราชกฤษฎี ก ายุ บ สภา
ศาลรัฐ ธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตาม ผูแ ทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ เฉพาะ
รัฐธรรมนูญ ผูตรวจการแผนดินเสนอ ในสวนทีก่ าํ หนดใหมกี ารเลือกตัง้ สมาชิก
เรื่ อ งขอให  ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณา สภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้งทัว่ ไป
วินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๔๕ (๑) เฉพาะในสวนที่กําหนดใหมีการเลือกตั้ง
วา การเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรเปนการเลือกตัง้
เป น การเลือกตั้งทั่ว ไป เมื่อวันที่ ๒ ทั่วไป ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ  ๒๕๕๗
กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ตามพระราชกฤษฎีกา ไมสามารถจัดการให้เป็นการเลือกตั้ง
ยุบสภาผูแ ทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ เปน    วันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร จึงไมชอบ
การเลือกตั้งที่ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ ดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๘ วรรคสอง
หรือไม
นายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งขอให้       มีคําสั่งให้ยุบพรรคบํารุงเมืองตามพระ
ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคบํารุง ราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
เมือง
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓
ประกอบมาตรา    ๔๒   วรรคสองและ    มาตรา
๘๒ และให้ ผ ู ้ ซ ึ ่ ง เคยด ํ า รงต ํ า แหน่ ง
กรรมการบริหารของพรรคบำ�รุงเมืองตาม
ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรือ่ ง ตอบรับการเปลีย่ นแปลงกรรมการ
บริหารพรรคบํารุงเมือง ลงวันที่ ๙ สิงหาคม
๒๕๕๕ จะจดแจ้งการจัดตัง้ พรรคการเมือง
ขึ้ น ใหม่ ห รื อ เป็ น กรรมการบริ ห าร
พรรคการเมื อ งหรื อ มี ส่ว นร่ ว มในการ
จดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่
อีกไม่ได้ภายในกําหนดห้าปีนับแต่วันที่
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ มี คํ า สั่ ง ให้ ยุ บ พรรค
บำ�รุงเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบ
รั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยพรรคการเมื อ ง
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗ และเพิกถอน
สิทธิเลือกตัง้ หัวหน้าพรรคและกรรมการ
บริหารของพรรคผู้ถูกร้องตามประกาศ
นายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งดั ง กล่ า ว
ข้ า งต้ น มี กํา หนดเวลาห้ า ปี นับ แต่ วัน ที่
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ มี คํ า สั่ ง ให้ ยุ บ พรรค
บำ�รุงเมือง ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยพรรคการเมื อ ง
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๘

พระราชบัญญัตภิ าษีปา ย พ.ศ. ๒๕๑๐ วินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติภาษีปาย
มาตรา ๗ ขัดหรือแย้งตอรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๑๐ มาตรา ๗ ไม่ขัดหรือแย้ง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๑
มาตรา ๔๑ หรือไม

คำ�วินจิ ฉัย
๙/๒๕๕๗

เรือ่ ง
เรือ่ ง
พิจารณา
๓๔/๒๕๕๗ ประธานวุ ฒิ ส ภาส ง คํ า ร้ อ งของ
สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาเพื่ อ ขอให ศ าล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา ความเปน
รัฐมนตรีของ นางสาวยิง่ ลักษณ
ชินวัตร นายกรัฐมนตรี สิน้ สุดลง
เฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา
๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) ประกอบ
มาตรา ๒๖๘ และมาตรา ๒๖๖
(๒) และ (๓) หรือไม

ผลการวินจิ ฉัย

วินจิ ฉัยว่านางสาวยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร ใชส ถานะหรือตําแหน่ง
การเปนนายกรัฐมนตรีเข้าไปกาวกายหรือแทรกแซงเพื่อ
ประโยชนของตนเองและของผูอ น่ื    ในเรือ่ ง   การบรรจ   ุ แตง ตัง้
โยกย้าย โอน หรือการพ้นจากตําแหนง ของข้าราชการซึง่
มีตาํ แหนง หรือเงินเดือนประจาํ และมิใชข า้ ราชการการเมือง
จึงต้องด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖ (๒) และ (๓) และ
ถือเปนการกระทําตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๘ อันมีผล
ทําใหความเปนรัฐมนตรีของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
สิ้นสุดลงเปนการเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒
วรรคหนึ่ง (๗) และรัฐมนตรีที่ไดรวมมีมติในการประชุม
คณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ จึงมีสว นรวม
ในการกา วก่ายและแทรกแซงข้าราชการประจาํ อันเปนการ
กระทาํ ทีต่ อ้ งห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๘ ประกอบ
มาตรา ๒๖๖ (๒) และ (๓) เปนเหตุใหความเปนรัฐมนตรี
ของรัฐมนตรีเหลานั้นต้องสิ้น สุ ด เป น การเฉพาะตั ว ตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึง่ (๗) ไปดวย
๑๐ - ๑๑/๒๕๕๗ ๕๙/๒๕๕๖ นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ คำ�สัง่ ให้ยบุ พรรคไทยพอเพียง ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
๗๖/๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญมีคำ�สั่งยุบพรรค รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา
ไทยพอเพียง
๙๓ ประกอบมาตรา ๔๒ วรรคสอง และมาตรา ๘๒ และให้ผู้
ซึง่ เคยดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริหารของพรรคไทยพอเพียง
ตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคและข้อบังคับ
พรรคไทยพอเพียง ลงวันที่ ๙ มิถนุ ายน ๒๕๕๔ จะจดแจ้ง
การจัดตัง้ พรรคการเมืองขึน้ ใหม่หรือเป็นกรรมการบริหาร
พรรคการเมือง หรือมีส่วนร่วมในการจดแจ้งการจัดตัง้
พรรคการเมืองขึ้นใหม่อีกไม่ได้ภายในกำ�หนดห้าปีนับแต่
วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำ�สั่งให้ยุบพรรคไทยพอเพียงตาม
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗ และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
หัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารของพรรคไทยพอเพียง
ตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมืองดังกล่าวข้างต้น
มี กำ� หนดเวลาห้ า ปี นับ แต่ วัน ที่ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ มี คำ� สั่ง
ให้ ยุบ พรรคไทยพอเพี ย งตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๘

5

มา ๆ มารูจ้ กั อาเซียนกัน ...!
ตอนที่ ๑๔

ท�ำความรู้จักอินโดนีเซีย

(ช่วงที่สอง (ตอนจบ) : ข้อมูลพื้นฐาน
ทางเศรษฐกิจและการปกครอง *

ความเดิมตอนที่ ๑๓ ได้กล่าวถึงข้อมูลพื้นฐาน
ทางประวัติศาสตร์ของอินโดนีเซียในยุคแรกๆจนมาถึงการ
เข้ามาของศาสนาอิสลาม สำ�หรับฉบับนีเ้ รามาทำ�ความรูจ้ กั
ข้ อ มู ล พื้ น ฐานประวั ติ ศ าสตร์ ท างการเมื อ งและข้ อ มู ล
พื้นฐานทางเศรษฐกิจของอินโดนีเซียกันต่อเลยนะครับ
โปรตุ เ กสเป็ น ชาติ ต ะวั น ตกชาติ แรกที่ ค้ น พบ
เส้นทางเดินเรือจากซีกโลกตะวันตกมาสู่ตะวันออกผ่าน
แหลมกู๊ดโฮป เหตุผลประการสำ�คัญคือต้องการเข้าร่วม
การค้าเครื่องเทศของเอเชียตะวันตกกับพ่อค้ามุสลิมจาก
เมืองคุชราต (Gujerat) พ่อค้ามุสลิมจะมารับซื้อเครื่องเทศ
จากท่ามะละกา ส่วนพ่อค้าอาหรับจะส่งต่อเครือ่ งเทศไปยัง
ประเทศต่าง ๆ และหมูเ่ กาะต่าง ๆ ทางตะวันออกของทะเล
เมดิเตอร์เรเนียน๑ ตลอดจนต้องการยึดครองเมืองท่าต่าง ๆ
แถบฝั่งตะวันออกของมหาสมุทรอินเดีย เพือ่ พัฒนาเป็น
ศูนย์กลางการค้าและฐานทัพเรือ กระทัง่ วันที่ ๑๐ สิงหาคม
๒๐๕๔      มะละกาถูกโปรตุเกสยึดครองและถือเป็นอาณานิคม
ของชาติตะวันตกแห่งแรกในเอเชียอาคเนย์๒    การเผยแผ่
ศาสนาคริสต์เกิดขึน้ ควบคูไ่ ปกับการค้าเครือ่ งเทศ โปรตุเกส
บังคับชนพื้นเมืองให้หันมานับถือศาสนาคริสต์ แต่ก็ถูก
ต่อต้านจากกลุ่มพ่อค้าอาหรับซึ่งใช้หลักความเป็นพี่น้อง
ช่วยเหลือกัน (Muslim Brotherhood) จนประชาชน
แถบนี้หันมานับถือศาสนาอิสลาม เพือ่ ต่อต้านโปรตุเกส๓

ฮอลันดาเป็นชาติตะวันตกอีกชาติที่เดินทางเข้ามาสู่เอเชีย
เพือ่ แสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ โดยเรียนรูเ้ ส้นทาง
การเดินเรือจากการเข้าร่วมเดินทางมากับเรือของโปรตุเกส
การผู ก ขาดทางการค้ า ของโปรตุ เ กสในขณะนั้ น จึ ง ถู ก
ทำ�ลายลงโดยฮอลันดา ซึ่งภายหลังได้จัดตั้งบริษัทอินเดีย
ตะวันออก (The Dutch East India Company) หรือชือ่
ภาษาดัตซ์ว่า Vereenigde Oostindische Compagnie
(VOC) ๔  ก่อตัง้ เมือ่ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๑๔๕ ซึง่ ได้รบั
สิทธิผูกขาดการค้ากับอาณานิคม มุ่งรักษาผลประโยชน์
ในการค้ากับอาณานิค มของตนเองไม่ให้ชาติอ่ืน เข้ า มา
แทรกแซงซึง่ เป็นลักษณะพืน้ ฐานโดยทัว่ ไปของลัทธิพาณิชย์
นิยม (Mercantilism) เช่น โปรตุเกส สเปน ฮอลันดา
อังกฤษ ฝรั่งเศส ที่เคยเป็นเจ้าอาณานิคมแถบเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้๕
ภายใต้อาณานิคมของฮอลันดา อินโดนีเซียก็มี
ขบวนการเคลื่อนไหวชาตินิยมที่ต้องการเป็นอิสระจากเจ้า
อาณานิคมเหมือนกับประเทศอื่น ๆ ซึ่งตกเป็นเมืองขึ้นอยู่
ในขณะนัน้ บุคคลสำ�คัญทีเ่ รียกร้องอิสรภาพให้แก่อนิ โดนีเซีย
คือ ซูการ์โน (Sukarno)๖   ผูไ้ ด้รบั ขนานนามว่า เป็นบิดาแห่ง
เอกราชอินโดนีเซีย เขามีชีวิตอยู่ยุคเดียวกับ จอมพล ป.
พิบูลสงคราม และ นายปรีดี พนมยงค์ บิดาของซูการ์โน
นับถือศาสนาอิสลามแต่มารดานับถือศาสนาฮินดู หลังจบ

* นายเจนวิวัฒน์ ต้องประสงค์ นักวิชาการศาลรัฐธรรมนูญปฏิบัติการ.
๑ จอห์น แบสติน และ แฮรี่ เจ. เบ็นดา, ประวัตศ
ิ าสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่ : ลัทธิอาณานิคม ลัทธิชาตินยิ ม และการสลายตัวของลัทธิอาณานิคม แปลโดย  
ชืน่ จิตต์ อำ�ไพพรรณ และ ภรณี กาญจนัษฐิติ (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโครงการตำ�ราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ๒๕๒๑), หน้า ๔๖-๔๗.
๒ ภูวดล ทรงประเสริฐ, อินโดนีเซีย : อดีตและปัจจุบน
ั (กรุงเทพมหานคร : สำ�นักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๙), หน้า ๓๘ - ๔๐.
๓ ศิวพร ชัยประสิทธิกุล, ประวัตศ
ิ าสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอดีตถึงปัจจุบนั โดยสังเขป (กรุงเทพมหานคร: สำ�นักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง, ๒๕๔๓),
   หน้า ๑๐๒.
๔ The Dutch East India Company  เป็นบริษัทมหาชนของฮอลันดา ประเภทกิจการพาณิชย์ มีสำ�นักงานใหญ่ตั้งที่เมืองอัมเตอร์ดัม ก่อตั้งเมื่อ ๒๐ มีนาคม  
   พ.ศ. ๒๑๔๕ และล้มเลิกกิจการไปเมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.  ๒๓๔๒
๕ อสัมภินพงศ์ ฉัตราคม, ประวัตศ
ิ าสตร์เศรษฐกิจ พิมพ์ครั้งที่ ๕. (กรุงเทพมหานคร : สำ�นักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง, ๒๕๔๑), หน้า ๑๒๗ - ๑๔๙.
๖ สุชาติ สวัสดิ์ศรี, วีรชนอาเซีย (กรุงเทพมหานคร : กองบรรณาธิการสังคมศาสตร์ปริทัศน์, ๒๕๑๗), หน้า ๓ - ๓๐.
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การศึกษาจากโรงเรียนเทคนิค ซูการ์โนได้ตั้งสมาคมเล็ก ๆ
เพื่อถกเถียงเรื่องการเมือง จนจำ�นวนสมาชิกเพิ่มมากขึน้
และกลายสภาพเป็นพรรคการเมือง ชื่อ “พรรคชาตินิยม
อินโดนีเซีย”(Indonesia National Party) ด้วยบุคลิกภาพ
หน้าตาดี ประกอบกับการพูดในที่สาธารณะที่โดดเด่น จึง
ทำ�ให้เป็นประทับใจของผู้รับฟัง “ชนชั้นกรรมาชีพ” ถูกใช้
เรี ย กแทนการกดขี่ข องลัท ธิอาณานิคมฮอลันดาที่ มีต่อ
ชาวอินโดนีเซีย มาจากอุดมการณ์ทางการเมืองเมื่อครั้ง
เข้าสมาคมบรรษัทอิสลาม (Sarekat Islam) จนถูกรัฐบาล
ฮอลันดาจับกุมในข้อหาทำ�ลาย ก่อจลาจลและมีพฤติการณ์
เป็นคอมมิวนิสต์ ขณะอายุได้ ๒๘ ปี ภายหลังออกจากคุก
เขายั ง คงดำ � เนิ น กิ จ กรรมทางการเมื อ งเช่ น เดิ ม อย่ า ง
ต่อเนื่อง ภายใต้คำ�ขวัญ Merdeka Sekarang (เอกราช
เดีย๋ วนี)้ และถูกรัฐบาลฮอลันดาจับกุมอีก คราวนีต้ ดิ คุกอยู่
ประมาณ ๑๐ ปี กระทั่งช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ ญีป่ นุ่
ได้เข้ายึดครองอินโดนีเซีย ซูการ์โนจึงตัดสินใจที่จะเข้าร่วม
ทำ�งานกับรัฐบาลญีป่ นุ่ เพือ่ หวังปลดแอกจากฮอลันดา แต่
มิเป็นเช่นนั้น ญี่ปุ่นกำ�ลังพ่ายสงครามให้ฝ่ายสัมพันธมิตร
เขาจึงจำ�เป็นต้องเร่งให้ญ่ปี ่นุ มอบเอกราชให้แก่อินโดนีเซีย
โดยเร็ว กลุ่มคนหนุ่ม ทหาร และนักศึกษา มีความเห็นว่า
หากรอรับเอกราชจากญี่ปุ่นจะเสียเกียรติภูมิของชาติ จึง
เข้าจับกุมซูการ์โน และให้เขาลงนามประกาศเอกราชใน
วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๔๘๘ แต่กลับเป็นการประกาศ
เอกราชฝ่ายเดียวไม่เป็นที่ยอมรับ อินโดนีเซียจึงต้อง
ทำ�สงครามกับฮอลันดาต่อไปอีก ๔ ปี จากผลการประชุม
โต๊ะกลมระหว่างวันที่ ๒๓ สิงหาคม ถึง ๒ พฤศจิกายน
๒๔๙๒ ณ กรุงเฮก ในทีส่ ุดฮอลันดาถึงยอมถ่ายโอนอำ�นาจ
อธิปไตยให้แก่อินโดนีเซีย เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๔๙๒
ภายหลังจากได้รบั เอกราช ซูการ์โนก็เข้ารับตำ�แหน่ง
ประธานาธิบดีคนแรกภายใต้การปกครองระบบรัฐสภา
และบริหารประเทศแบบรัฐบาลผสมตั้งแต่การเลือกตั้ง
เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๔๙๘ ซูการ์โน ดำ�รงตนอยูใ่ นฐานะประมุข
แห่งรัฐ และปฏิเสธทีจ่ ะเข้าร่วมพรรคการเมืองใด ๆ กระทัง่
ปี พ.ศ. ๒๕๐๒ จึงตัดสินใจเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมือง
โดยตรง ผ่านหลักการปกครองแบบใหม่ที่เรียกว่า “ประชา
ธิปไตยแบบนำ�วิถี” (Guided Democracy) และเสนอ
ให้จัดตั้งสภาใหม่ประกอบด้วยผู้แทนพรรคการเมืองทุกๆ
พรรค, กลุ่มผลประโยชน์ พ่อค้า, กรรมกร, นักศึกษา มี
ประธานาธิบดีเป็นหัวหน้ารัฐบาล และใช้วิธีตกลงปรึกษา
หารือแทนการลงคะแนนเสียงโดยเรียกวิธีนี้ว่า “gotong

rojong” เหตุที่ซูการ์โนเข้ามาข้องเกี่ยวกับการเมืองเพราะ
ความไร้เสถียรภาพของรัฐบาล ประชาชนไม่พอใจการ
ปกครองซึ่งถูกควบคุมโดยคนชวา และกองทัพอินโดนีเซีย
เริ่มมีอ�ำ นาจมากขึ้น แต่ประชาธิปไตยแบบนำ�วิถีของเขา
ก็เป็นเพียงเครื่องยับยั้งการแตกหักไว้เพียงชั่วขณะเท่านั้น
เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๐๘ คณะทหารบกซึง่ นำ�โดยนายพลซูฮาร์โต
(Suharto) ก็เข้าทำ�รัฐประหารรัฐบาลของประธานาธิบดี
ซูการ์โน และนายพลซูฮาร์โตก็ด�ำ รงตำ�แหน่งประธานาธิบดี
คนถัดมา ภายใต้หลัก “ยุคระเบียบใหม่” (New Order)
มีการรวบอำ�นาจการปกครองไว้อย่างเบ็ดเสร็จ และครอง
อำ�นาจอยูน่ านกว่า ๓๒ ปี
ข้อมูลพืน้ ฐานทางประวัตศิ าสตร์เศรษฐกิจ๗
ระบบเศรษฐกิ จ ของอิ น โดนี เซี ย แต่ เ ดิ ม เป็ น
ระบบเศรษฐกิจแบบยังชีพ มีวตั ถุประสงค์หลักเพือ่ บริโภค
ในครัวเรือน มิได้แสวงหากำ�ไร ภายหลังจากชาติตะวันตก
เข้ามามีอิทธิพลเหนือดินแดนอินโดนีเซีย ระบบเศรษฐกิจ
ของอินโดนีเซียก็เปลี่ยนเป็นเพือ่ การค้าและกำ�ไร โดยเฉพาะ
ช่วงตกอยูภ่ ายใต้อาณานิคมของฮอลันดา ระบบเศรษฐกิจ
ส่วนใหญ่ในอินโดนีเซียถูกผูกขาดโดยบริษัทอินเดียตะวัน
ออก (The Dutch East India Company (Vereenigde
Oostindische Compagnie, VOC) มีการบังคับให้
ประชาชนปลูกพืชเศรษฐกิจเพือ่ การส่งออกตามทีต่ อ้ งการ
เช่น อ้อย คราม และกาแฟ เพราะขายได้ราคาสูงในยุโรป
บริษัท VOC เริ่มเสื่อมลงจากการทุจริตของเจ้าหน้าที่
บริษทั ในปี พ.ศ. ๒๓๔๒ มีหนีส้ นิ กว่า ๑๓๔ ล้านกิลเดอร์
(guilder) จนภายหลังรัฐบาลฮอลันดาต้องเข้ามาดำ�เนิน
กิจการแทน
ในช่ว งพ.ศ. ๒๓๘๖ – ๒๓๙๓ เกิดขบวนการ
ชาตินิยมอินโดนีเซียเพื่อต่อต้านรัฐบาลฮอลันดา เนือ่ งจาก
ประชาชนถูกกดขี่ บ้านเมืองไม่พัฒนา และการแสวงหา
ผลประโยชน์ฝ่ายเดียวของฮอลันดา การบังคับปลูกพืช
เศรษฐกิจได้เพิม่ ยาสูบ ชา พริกไทย อบเชย และฝ้าย จน
ท�ำให้ฮอลันดามีรายได้มากขึ้น แต่ประชาชนกลับยากจน
และอดอยาก ภายหลังมีการยกเลิกระบบบังคับปลูก และ
หันมาใช้นโยบายจริยธรรม (Dutch Ethical Policy) เช่น
การให้บริการสังคม การขนส่ง การสาธารณสุข และการ
ศึกษา ให้แก่ประชาชน นโยบายนีใ้ ช้บงั คับกว่า ๔๐ ปี จน
ญีป่ นุ่ เข้ามาครอบครองช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ ๒ แต่ผลผลิต
ทางการเกษตรส่วนใหญ่ก็ถูกน�ำส่งเสบียงไปยังกองทัพ

๗

ญาดา ประภาพันธ์, ประวัตศิ าสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พิมพ์ครั้งที่ ๓. (กรุงเทพมหานคร: สำ�นักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง,
   ๒๕๓๘), หน้า ๑๒๓ – ๑๔๘.
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ญีป่ นุ่ ท�ำให้ขา้ วและอาหารมีราคาสูงขึน้ หลังสงครามโลก
ครั้งที่ ๒ สิ้นสุด และอินโดนีเซียได้รับเอกราชในปี พ.ศ.
๒๔๙๒ ก็คงประสบปัญหาเศรษฐกิจต่อเนือ่ ง เช่น โรงงาน
และเครื่องจักรที่ฮอลันดาสร้างไว้เพื่อกิจการกลั่นน�้ำมัน
และผลิตน�้ำตาล นั้น ประชาชนไม่มีความรู้ในการใช้งาน
เลย เคยแต่ถกู ใช้เป็นแรงงาน ในปี พ.ศ. ๒๕๐๘ ประเทศ
ประสบปัญหาเงินเฟ้ออย่างรุนแรง ผลผลิตข้าวเทียบกับ
จ�ำนวนประชากรมีจ�ำนวนน้อยลง ต้องน�ำเข้าสินค้าจ�ำนวน
มากจากต่างประเทศ ท�ำให้เกิดการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด
เป็นหนี้ต่างประเทศ ข้าราชการเงินเดือนไม่พอใช้จ่าย
นอกจากนี้รัฐบาลยังใช้จ่ายเงินเกินตัว ใช้เงินไปกับภารกิจ
ทางการทหารมากกว่าใช้เพือ่ การลงทุน และในปี พ.ศ. ๒๕๔๐
อินโดนีเซียก็ประสบปัญหาอันเนือ่ งมาจากวิกฤติทางการเงิน
(The asian financial crisis) หรือเป็นทีร่ จู้ กั ในชือ่ วิกฤต
ต้มย�ำกุง้ (Tom Yum Goong crisis)

คือ การเกษตร เหมืองแร่ พลังงาน อุตสาหกรรม การ
ประมง การท่องเที่ยว การสื่อสาร และพัฒนาพื้นที่สำ�คัญ
การวางแผนเพื่อจะพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ๖ แห่งที่
ชวา, สุมาตรา, กาลิมนั ตัน, สุลาเวสี, บาหลี - นูซาเต็งการา,
ปาปัว - หมู่เกาะโมลุกกะ แต่ละเขตเศรษฐกิจถูกเชื่อม
ด้วยท่าเรือ สนามบิน และถนน มีการเชื่อมต่อเศรษฐกิจ
ทั้ ง ในและต่ า งประเทศการเชื่ อ มต่ อ ระบบเศรษฐกิ จ ที่
สำ�คัญมี ๔ ระบบ คือ ระบบโลจิสติกส์ ระบบขนส่ง ระบบ
การพัฒนาพื้นที่ระดับภูมิภาค และระบบ ICT อินโดนีเซีย
มีช่องแคบมะละกาซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมทางทะเลที่
สำ�คัญของโลก (Sea lane of Communication หรือ
SLOC) และมีเส้นทางคมนาคมทางทะเลของหมู ่ เ กาะ
อินโดนีเซีย (ALKI) มีการสร้างท่าเรือและสนามบินเพิ่ม
ขึ้น เพื่อการเชื่อมต่อระหว่างเขตเศรษฐกิจที่สำ�คัญภายใน
ประเทศ นอกจากนี้ รัฐบาลอินโดนีเซียยังจะสนับสนุน
ให้มีการนำ�ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมา
๘
ช่วยเพิม่ มูลค่าให้แก่สนิ ค้า พัฒนาระบบวิจยั ในมหาวิทยาลัย
อนาคตเศรษฐกิจอินโดนีเซีย
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔ รัฐบาลอินโดนีเซียภายใต้ และสร้างบัณฑิตสายอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการ
ประธานาธิบดี ซูซีโล บัมบัง ยูโดโยโน ได้จัดทำ�แผน ของแต่ละเขตเศรษฐกิจอีกด้วย
แม่บทเพื่อพัฒนาประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๘ มีชอ่ื ย่อ
ว่า “MP3EI” เพื่อให้อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีระบบ ข้อมูลพืน้ ฐานการปกครองของอินโดนีเซียภายหลังได้รบั
เศรษฐกิจติดอันดับ ๑ ใน ๑๐ ของโลกภายในปี พ.ศ. เอกราช๙
๒๕๖๘ โดยมีปจั จัยสำ�คัญ ๓ ประการทีจ่ ะทำ�ให้เป้าหมาย
รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว ซึ่งมีผลบังคับใช้ เมื่อ
ข้างต้นสำ�เร็จ คือ
วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ บัญญัติให้อินโดนีเซียเป็น
๑. ปั จ จั ย ด้ า นทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เนื่อ งจากมี รัฐเดี่ยว ตำ�แหน่งประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดี
ประชากรมากที่สุดอันดับ ๔ ของโลก จึงทำ�ให้มีกำ�ลัง ถูกเลือกตามบทบัญญัติของกฎหมายจะละเมิดไม่ได้ แต่
แรงงานในตลาดเป็นจำ�นวนมาก   และส่งผลให้อปุ สงค์การ คณะรัฐมนตรีใช้หลักความรับผิดชอบร่วมกันและความ
บริโภคภายในประเทศเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน
รับผิดชอบเฉพาะบุคคล สภาผู้แทนราษฎรมีรูปแบบสภา
๒. ปัจจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติ อินโดนีเซีย เดียว สมาชิกสภาถูกคัดเลือกตามสัดส่วนของจำ�นวน
เป็นประเทศที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น�้ำมัน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง ๔ ปี
ปาล์ม ดีบุก โกโก้ นิกเกิลและอะลูมิเนียม ถ่านหิน และ แต่ประธานาธิบดีมีอำ�นาจสั่งยุบสภาได้ ซูการ์โนเป็นผู้
พลังงานใต้พิภพ มีความหลากหลายในการผลิตโภคภัณฑ์ ดำ�รงตำ�แหน่งประธานาธิบดี และโมฮัมหมัด ฮัตตา ดำ�รง
๓.  ปัจจัยด้านภูมิศาสตร์ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเกาะ ตำ�แหน่งรองประธานาธิบดี ทั้ง ๒ ตำ�แหน่งนี้รัฐสภาเป็น
จึงสามารถใช้เส้นทางเดินเรือขนส่งสินค้าได้ โดยตรงทั้ง ผู้ เ ลื อ กและรั ฐ ธรรมนู ญ ไม่ ไ ด้ กำ � หนดเงื่ อ นไขวาระการ
ในประเทศและต่างประเทศ
ดำ�รงตำ�แหน่งไว้
จากแผนแม่บทพัฒนาประเทศข้างต้น รัฐบาล
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๐ ประธานาธิบดีซูการ์โน ได้
ได้วางกลยุทธ์ในการพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจอีก ๘ ด้าน ประกาศนโยบายอำ�นาจ “ประชาธิปไตยแบบนำ�วิถ”ี (Guided
๘ ศูนย์ส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ, เปิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติอน
ิ โดนีเซีย: MP3EI กับการพัฒนาประเทศ [ออนไลน์], ๒ กุมภาพันธ์

๒๕๕๘. แหล่งที่มา http://www.otic.or.th/index.php/91-article/330-mp3ei.
Encyclopedia.com,Indonesia. (Online) Available from : http://www.encyclopedia.com/topic/Indonesia.aspx .[accessed February 19,
   2015].
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Democracy) และเพิ่มความแข็งแกร่งในอำ�นาจของตน
โดยหันกลับไปใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ. ๒๔๘๘
ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ ส่งเสริมอำ�นาจประธานาธิบดี
ให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นและให้ความสำ�คัญกับหลัก
ปัญจศีลซึ่งเป็นอุดมการณ์ของชาติ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๐๓ เขาสั่งระงับรัฐสภาเป็นการชั่วคราวและ
เริ่มออกกฎหมายโดยคำ�สั่งของเขาเอง ในเดือนมิถุนายน
ของปีเดียวกัน ซูการ์โนได้แต่งตัง้ สมาชิกรัฐสภาใหม่จ�ำ นวน
๒๘๓ คน คัดเลือกมาจากพรรคการเมืองจำ�นวน ๙ พรรค
และกลุ่มต่าง ๆ อีกจำ�นวน ๑๔ กลุ่ม ในเดือนสิงหาคม
ซูการ์โนได้ตง้ั สภาประชาชนชัว่ คราว ประกอบไปด้วยสมาชิก
สภานิตบิ ญ
ั ญัตจิ �ำ นวน ๓๒๖ คน (สมาชิกจำ�นวน ๒๘๓ คน
เป็นสมาชิกรัฐสภาที่เขาแต่งตั้งขึ้นก่อนหน้านี้) สมัชชา
ที่ปรึกษาประชาชนเฉพาะกาล (Provisional People’s
Congress) จะจัดประชุมอย่างน้อยทุก ๆ ๕ ปี ทำ�หน้าที่
เขี ย นโครงร่างนโยบายแห่ง ชาติ และเลือกตำ�แหน่ง
ประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดี ในปี พ.ศ. ๒๕๐๖ สภา
ได้มีมติเลือกซูการ์โนให้ดำ�รงตำ�แหน่งตลอดชีวิต จนทำ�ให้
เกิดความวุ่นวายทางการเมืองขึ้นในช่วง พ.ศ. ๒๕๐๘ –
๒๕๐๙ ในที่สุดกองทัพบกนำ�โดยนายพลซูฮาร์โต ก็เข้า
ทำ�รัฐประหารยึดอำ�นาจรัฐบาลของซูการ์โน เมื่อเดือน
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ และบริหารประเทศภายใต้หลัก
“ยุคระเบียบใหม่” (New Order) นายพลซูฮาร์โต จัดตั้ง
คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๑
เขาได้ปลดสมาชิกสภาที่ปรึกษาประชาชนออกจำ�นวน
๑๒๓ คน และเสนอชื่อสมาชิกคนใหม่ที่ตนแต่งตั้งเข้าไป
ทำ�หน้าที่แทน และในเดือนมิถุนายนในปีเดียวกัน เขาได้
รับแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งประธานาธิบดีอีก ๕ ปี นายพล
ซูฮาร์โตจัดตัง้ คณะรัฐมนตรีชดุ ใหม่ และเขาก็ด�ำ รงตำ�แหน่ง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอีก
ตำ�แหน่งหนึ่งด้วย
การเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๑๔ ซึ่งเป็นการเลือกตั้งครั้งแรก ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๘
มีการจัดตั้งสภาขึ้นมาใหม่ ๒ สภา ประกอบไปด้วยสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร (Dewan Perwakilan Rakyat, DPR)
จำ�นวน ๔๖๐ คน และสภาที่ปรึกษาประชาชน (Majelis
Permusyawaratan Rakyat, MPR) จำ�นวน ๙๒๐ คน
ในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ สมาชิกแต่ละสภาเพิ่มขึ้นเป็น ๕๐๐ คน
และ ๑,๐๐๐ คน ตามลำ�ดับ และภายหลังสมาชิกสภา
ที่ปรึกษาประชาชนลดลงเหลือจำ�นวน ๗๐๐ คน สภา
ที่ปรึกษาประชาชนจัดประชุมทุก ๆ  ๕  ป  ี เพือ่ เลือกตำ�แหน่ง

ประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีและให้ความเห็นชอบ
คณะกรรมการร่างนโยบายแห่งชาติ และทุก ๆ ปี จะ
จั ด ประชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณารั ฐ ธรรมนู ญ และกระบวนการ
นิติบัญญัติ อำ�นาจการตรากฎหมายเป็นของสภาผู้แทน
ราษฎร (Dewan Perwakilan Rakyat, DPR) ประกอบ
ไปด้วยสมาชิกจำ�นวน ๕๐๐ คน ในจำ�นวนนี้มีสมาชิกซึ่ง
เป็นทหารจำ�นวน ๓๖ คน ประธานาธิบดีเป็นผู้แต่งตั้ง
ในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ สภาที่ปรึกษาประชาชน
มีมติเลือกนายพลซูฮาร์โตให้ดำ�รงตำ�แหน่งประธานาธิบดี
เป็น ครั้งที่ ๒ มีวาระ ๕ ปี และถูกเลือกให้ดำ�รงตำ�แหน่ง
ผู้นำ�อีกครั้งเป็นสมัยที่ 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 ลงจากอำ�นาจในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๔๑ และรองประธานาธิบดี บี. เจ. ฮาบีบี ขึ้นดำ�รง
ตำ�แหน่งแทน นายพลซูฮาร์โต (ประธานาธิบดีคนที่ ๓)
ได้พยายามที่จะลดบทบาททางการเมืองของทหารลง
และให้คำ�มั่นสัญญาว่าจะให้ความสำ�คัญกับการปฏิรูป
การเมืองและเศรษฐกิจครั้งใหญ่ ภายหลัง บี. เจ. ฮาบีบี
ถูกบังคับให้ลาออกจากตำ�แหน่งหลังจากการตั้งถามกระทู้
ถึงภาวะผู้นำ�ของเขา และในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๒
สภาก็เลือกนายอับดุลเลาะห์มาน วาฮิด เป็นประธานาธิบดี
คนที่ ๔ วาฮิดเป็นที่นับถือของกลุ่มมุสลิม เขาสัญญาว่า
จะทำ�ให้ประเทศเป็นไปตามวิถีทางประชาธิปไตยและ
ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันให้หมดไป ท้ายที่สุดเขาก็
ลงจากอำ�นาจในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ เนื่องจาก
ปั ญ หาการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น และความด้ อ ยสมรรถนะ
ทางการเมืองของตัวเขาเอง หลังจากนั้น นางเมกาวาตรี
ซูการ์โนปุตรี ลูกสาวของซูการ์โนก็ขึ้นมาดำ�รงตำ�แหน่ง
ประธานาธิบดีแทนวาฮิด เธอต้องแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน
ที่เรื้อรังมายาวนาน และต้องเผชิญกับปัญหาการก่อการ
ร้ายสากลทีเ่ กิดขึน้ ไปพร้อมๆกันด้วย การเลือกตัง้ เมือ่ พ.ศ.
๒๕๔๗ นางเมกาวาตรี ซูการ์โนปุตรี พ่ายแพ้การเลือกตั้ง
รอบที่สองให้แก่พลเอก ซูซีโล บัมบัง ยูโดโยโน ปัจจุบัน
ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งประธานาธิบดี คือ นายโจโก วีโดโด เริ่ม
ดำ�รงตำ�แหน่งเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงปัจจุบัน  
สำ�หรับฉบับหน้าเรามาทำ�ความรู้จักประเทศฟิลิปปินส์
กันต่อนะครับ
พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีครับ...
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เก็บตกกวีเด่น

หมวด ๓ สภาผู้แทนราษฎร *

๓๐ ทรงสั่งผู้				
หรือจะเสด็จมา				
หรือทรงมอบกับนา-			
เปิดปิดประชุมให้				
๓๑ ท่านอ้าง				
จึงพระมหากษัตริย์				
ทรงเปิดประชุมจัด				
เรียกวิสามัญเข้า				
๓๒ ว่าผู้-				
เกินหนึ่งในสามอาจ			
เพื่อประโยชน์แห่งชาติ			
ทูลและรับสนองให้				

รัชทา ยาทเนอ
ก็ได้
ยกเพื่อ
ถูกต้องพิธี
เพื่อรัฐ
โปรดเกล้า ฯ
พิเศษ
เหตุด้วยจำ�เปน
แทนราษ ฎรเอย
กล่าวได้
ขอประ ธานนา
เรียกเข้าประชุม

ประพันธ์โดย นายวิจารณ์ ไชยสุต ธ.บ.
* วิจารณ์ ไชยสุต, ประวัตศิ าสตร์สงั เขปประเทศไทย สมัยรัฐธรรมนูญ (พระนคร : ไทยพณิชยการ, ๒๔๙๐), หน้า ๗๙.(พิมพ์ในงานพระราชทาน
เพลิงศพหลวงธารินทโรวาท (สุ่น ไชยสุต) และฌาปนกิจศพ นางธารินทโรวาท (ผ่อง ไชยสุต)  ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๔๙๐)
ค�ำอธิบายเพิ่มเติม : รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕
มาตรา ๓๐ พระมหากษัตริยทรงเรียกประชุมสภาผูแทนราษฎรตามสมัยประชุมและทรงเปดปดประชุม
พิธีเปดประชุม จะทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดําเนิรมาทรงทําหรือจะโปรดเกลาฯ ใหรัชทายาทที่บรรลุนีติภาวะแลว หรือนายกรัฐมนตรีกระทํา
พิธีแทนพระองคก็ได
มาตรา ๓๑ เมื่อเปนการจําเปนเพื่อประโยชนแหงรัฐ พระมหากษัตริยจะทรงเรียกประชุมวิสามัญแหงสภาผูแทนราษฎรก็ได 
มาตรา ๓๒ เมื่อสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีจํานวนไมต�่ำกวาหนึ่งในสามของจํานวนทั้งหมด เห็นเปนการจําเปนเพื่อประโยชนแหงรัฐแลว ยอมมีสิทธิรวมกัน
ทําคํารองขอตอประธานแหงสภา ใหนําความกราบบังคมทูลขอใหทรงเรียกประชุมวิสามัญแหงสภาผูแทนราษฎรได  ในกรณีเชนนี้ ทานใหประธานแหงสภา
นําความกราบบังคมทูลและรับสนองพระบรมราชโองการ
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ภาพกิจกรรม

นายเฉลิมพล เอกอุรุ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (ภาพบน) พร้อมด้วยนายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการ
สำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ (ภาพล่างซ้าย) นายปัญญา อุดชาชน ที่ปรึกษาด้านวิชาการ (ภาพล่างขวา) ร่วมลงนาม
ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑
มกราคม ๒๕๕๘ ณ พระบรมมหาราชวัง

นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ กล่าวเปิดโครงการการอบรมหลักสูตรหลักนิติธรรม
เพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่น ๓ โดยมีผู้เข้าอบรมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจำ�นวน ๕๒ คน เมื่อวันพุธที่ ๑๓
มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องรับรองชั้น ๙ สำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคารราชบุรี
ดิเรกฤทธิ์)
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สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลอากาศโท ภักดี แสง - ชูโต
รองหัวหน้าสำ�นักงานราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นผู้แทนพระองค์
อัญเชิญบัตรอวยพรปีใหม่และปฏิทินพระราชทาน พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีนายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
เป็ น ผู ้ ร ั บ มอบในนามของศาลรัฐ ธรรมนูญ เมื ่ อ วั น พุ ธ ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้ อ งรั บรอง ชั ้ น ๙ สำ � นักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์)

นายนุรกั ษ์    มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ    คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ   และผูบ้ ริหารสำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ให้การต้อนรับ นายไมเคิล เคอร์บี เอซี ซีเอ็มจี (The Hon Michael Kirby AC CMG) อดีตผูพ้ พิ ากษาศาลสูงเครือรัฐออสเตรเลีย
ในโอกาสทีเ่ ข้าเยีย่ มคารวะประธานศาลรัฐธรรมนูญ เมือ่ วันอังคารที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องรับรอง ชัน้ ๓ สำ�นักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคารราชบุรดี เิ รกฤทธิ)์

สิ่งตีพิมพ์

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

ชำ�ระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ ๒๓๗/๒๕๕๓
ปณศ.ราชดำ�เนิน ๑๐๒๐๐

พิมพ์ที่ สำ�นักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
โทร. ๐ ๒๒๔๓ ๐๖๑๓
โทรสาร ๐ ๒๒๔๓ ๑๘๒๐

