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รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐอินโดนีเซียฉบับค.ศ. 1945 กับแนวคิดเกี่ยวกับความเป็นชาติ*
The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and pre vision of being the nation
สุวัฒนา มณีเจริญ (Suwattana Maneechareon)**
บทคัดย่อ

การประกาศเอกราชของสาธารณรัฐอินโดนีเซียในวันที่ 17 สิงหาคม ค.ศ. 1945 เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน
หลังการประกาศยอมแพ้สงครามของกองทัพญี่ปุ่น สามเดือนก่อนหน้านั้นได้มีการเตรียมการร่างรัฐธรรมนูญโดย
กลุ่มผู้นาชาวพื้นเมืองภายใต้การสนับสนุนของญี่ปุ่น อย่างไรก็ตามการยกร่างรัฐธรรมนูญครั้งนั้นกระทาด้วย
คณะกรรมาธิการซึ่งมีสมาชิกเพียง 62 คนโดยไม่มีโอกาสได้สารวจความคิดเห็นหรือขอประชามติจากท้องถิ่น
กลุ่มสังคม และชุมชนอันหลากหลายของกลุ่มเกาะอินโดนีเซีย รัฐธรรมนูญ ฉบับ ค.ศ. 1945 ที่ประกาศใช้หลัง
ได้รับเอกราชจึงไม่อาจถือได้ว่าสะท้อนความต้องการของปวงชน แต่เป็นเอกสารที่แสดงแนวคิดหรือวิสัยทัศน์
เกี่ยวกับความเป็นชาติของผู้นาที่มีส่วนในการร่างและผู้ ก้าวขึ้นเป็นผู้นาของประเทศหลังประกาศเอกราช ในแง่นี้
จึงถือว่ามีความสาคัญในกระบวนการสร้างชาติของประเทศอินโดนีเซีย บทความนี้นาเสนอภูมิหลังของผู้ที่มีส่วน
ในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับ ค.ศ. 1945 ขั้นตอนของ การต่อรองระหว่างกลุ่มการเมืองต่างๆ ระหว่างการยกร่าง
และวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นชาติที่ปรากฏอยู่ในเนื้อหาของรัฐธรรมนูญ
คาสาคัญ: สาธารณรัฐอินโดนีเซีย, รัฐธรรมนูญฉบับค.ศ. 1945, เอกราช, การสร้างชาติ
Abstract

The Declaration of Independence of the Republic of Indonesia on the 17th of August
1954 was fast-tracked after the Japanese surrendering. Three months before that time and
under the Japanese support, a group of Indonesian nationalist leaders began to draft the
constitution. The drafting was undertaken by the Committee which comprised of only 62
members, neither a national referendum nor the public opinions were involved. The 1945
Constitution of Indonesia could not, therefore, be regarded as representing the viewpoints of
*

บทความนี้ปรับปรุงจากวิทยานิพนธ์เรื่อง แนวคิดในการสร้างชาติอินโดนีเซีย ค.ศ. 1945 – 1957 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
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the Indonesian citizens. Nevertheless, the constitution remains the important document which
reflected the thought of those responsible for its drafting, their concepts of state and their
visions on Indonesian nation. As such, the 1945 Constitution was an important tool for nationbuilding. This article is related to the background of the people who took part in the drafting
of the 1945 Constitution, examines the process and the involved negotiation and analyzes the
concept of nation that is imprinted within the Constitution’s text.
Keywords: The Republic of Indonesia, the 1945 Constitution, the Independence, the nationbuilding
1.บทนา
“รัฐธรรมนูญของประเทศไม่ได้เป็นเพียงกฎหมายสูงสุดที่กาหนดโครงสร้างของรัฐและความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ปกครองกับ ผู้อยู่ ใต้ป กครอง แต่รัฐธรรมนู ญยัง เป็น “กระจกสะท้ อนจิ ตวิญ ญาณของประเทศชาติ ”
เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงแนวคิด อุดมคติ และความคาดหวังของประชาชนในชาติ เป็นสิ่งที่ทาให้ค่านิยมที่ผูกพันผู้คน
เข้าด้วยกันปรากฏเป็นรูปธรรมและกาหนดขอบเขตอานาจของรัฐบาล ดังนั้นความคิดและความต้องการ ที่เป็น
รากฐานของรัฐ ธรรมนู ญ จึ ง เป็ น สิ่ ง ที่ควรมี ความส าคัญ สู ง สุด ”คากล่ า วของอิส มาอิล มะหะเหม็ ด (Ismail
Mahamed) ผู้พิพากษาสูงสุดของประเทศนามิเบียและประเทศแอฟริกาใต้ในเวลาต่อมา (Melber, 2015)
คากล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่ารัฐธรรมนูญของประเทศมีความสาคัญลุ่มลึกไปกว่าความสาคัญทาง
การเมืองที่รัฐธรรมนูญถือเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศที่
เคยตกเป็นอาณานิคมนั้น ถือได้ว่าเป็นเอกสารที่รับรองอธิปไตยและเอกราชของประเทศและเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่า
ประเทศที่ได้รับเอกราชแล้วนั้น จะมีลักษณะอย่างไร โดยปกติการประกาศเอกราชและการสร้างชาติที่ตามมาจะ
ดาเนินไปได้อย่างราบรื่นก็ต้องอาศัยความสามารถในการตกลงร่วมกันของ ทุกฝ่าย และรัฐธรรมนูญที่จะทาหน้าที่
ได้ดีก็ควรได้รับความเห็นชอบจากผู้คนทุกหมู่เหล่าของประเทศนั้นๆ หากพิจารณาในแง่นี้ กรณีของประเทศ
สาธารณรัฐอินโดนีเซียซึ่งประกาศเอกราชเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ค.ศ. 1945 ไม่ได้เป็นไปตามนั้น เนื่องจาก
กระบวนการได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญไม่ได้เปิดโอกาสให้ประชากรซึ่งมีความแตกต่างกันโดยพื้นฐานเสนอความคิดเห็น
และตกลงร่วมกัน ส่งผลให้สาธารณรัฐอินโดนีเซียมีปัญหาในการสร้างชาติตามมา บทความนี้จึงมีจุดมุ่งหมายที่จะ
ศึกษาวิเคราะห์รัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ได้แก่ฉบับ ค.ศ. 1945 เพื่อชี้ให้เห็นถึง
แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นชาติหรือความเป็น “อินโดนีเซีย” ที่ปรากฏอยู่ในเนื้อหาของรัฐธรรมนูญ และพิจารณา
ว่าแนวคิดดังกล่าวสะท้อนให้เห็น ความต้องการที่แตกต่างของกลุ่มชนที่รวมกันเข้าเป็นพลเมืองของประเทศ
สาธารณรัฐอินโดนีเซียในเวลานั้นได้หรือไม่ ในแง่ไหนอย่างไร
2. สาธารณรัฐอินโดนีเซียก่อนการประกาศเอกราช
ในการจะเข้าใจสถานการณ์ก่อนมีการประกาศเอกราชของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งจะนาไปสู่การ
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรกของสาธารณรัฐอินโดนีเซียนั้น จาเป็นที่จะต้องทาความเข้าใจถึงภูมิหลังทาง
ประวัติศาสตร์ของดินแดนกลุ่มเกาะอินโดนีเซียรวมถึง ภูมิหลังของกลุ่มคนที่จะก้าวเข้ามาเป็นผู้นาและผู้ร่า ง
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รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวเสียก่อน ทั้งนี้เพราะดินแดนกลุ่มเกาะอินโดนีเซียยุคโบราณมีรัฐท้องถิ่นและชุมชนของคน
พื้นเมือง ซึ่งแสดงให้เห็นการตั้งหลักแหล่งของกลุ่มคนมาโดยตลอด แต่การตั้งหลักแหล่ง ตามกลุ่มเกาะดังกล่าวได้
สะท้อนให้เห็นเช่นกันว่า สังคมกลุ่มเกาะอินโดนีเซียนั้นประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ ที่แตกต่างหลากหลาย ซึ่ง
ความแตกต่างหลากหลายของกลุ่มคนส่งผลให้แต่ละพื้นที่มีรูปแบบการปกครองที่แตกต่างกัน อีกด้วย อาทิ รัฐ
ของคนพื้ น เมื อ งซึ่ ง สถาปนาอานาจขึ้ น มาเป็ น อาณาจั กรขนาดใหญ่ บ นเกาะส าคัญ เช่ น อาณาจั ก รศรีวิ ชั ย
(Srivijaya) บนเกาะสุมาตรา อาณาจักรมะตะรัม (Mataram) และอาณาจักรมัชปาหิต (Majapahit) บนเกาะชวา
เป็นต้น ขณะเดียวกันสังคมกลุ่มเกาะในบริเวณนี้ยังปรากฏศูนย์อานาจท้องถิ่นอื่นซึ่งไม่ได้สถาปนาอานาจขึ้นเป็น
อาณาจักรขนาดใหญ่เช่นกรณีตัวอย่างข้างต้น อาทิ ชุมชนของชาวมินังกาเบา (Minangkabau) บนเกาะสุมาตรา
รัฐท้องถิ่นของชนเผ่ามากัซซาร์ (Makassar) และชนเผ่าบูกีส์ (Bugis) บนเกาะสุลาเวสี เป็นต้น
สังคมของรัฐพื้นเมืองในกลุ่มเกาะอินโดนีเซียไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์หรือบูรณภาพทางด้ านดินแดน ที่เป็น
หนึ่งเดียวกันมาก่อน อาณาจักรทั้งหลายที่กล่าวถึงข้างต้นแม้จะมีช่วงเวลาซึ่งร่วมสมัยกันทางประวัติศาสตร์
แต่ความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรหรือรัฐท้องถิ่นมักเป็นไปในฐานะคู่แข่งทางการเมืองหรือการค้าซึ่งมีการท้าย
ทายและชิงอานาจกันบ่อยครั้ง เช่นกรณีของอาณาจักรศรีวิชัยและอาณาจักร มะตะรัม กระทั่งอาณาจักรมะตะรัม
ต้องล่มสลาย และในภายหลังจึงมีการสถาปนาอาณาจักรขึ้นมาใหม่ รวมถึงกรณีของชาวมากัซซาร์และชาวบูกีส์
บนเกาะสุลาเวสีซึ่งแข่งอานาจกัน ดังปรากฏในบันทึกของโทเม ปิเรส์ (Tome Pires) นักเดินทางชาวโปรตุเกส
ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 16 เป็นต้น นอกจากรัฐหรือชุมชนการเมืองท้องถิ่นซึ่งได้ยกตัวอย่างมานี้ แล้ว การที่สังคม
ใหญ่ของกลุ่มเกาะอินโดนีเซียมีความแตกต่างของ กลุ่มชาติพันธุ์ ย่อมส่งผลให้คนเหล่านั้นมีความแตกต่างในเรื่อง
วิถีชีวิต ธรรมเนียมประเพณีบางประการ ตลอดจนความคิดทางการเมืองย่อมแตกต่างไปด้วยเช่นกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้
ล้วนส่งผลให้สภาพสังคมโดยรวมของกลุ่มเกาะอินโดนีเซียไม่มีเอกภาพทางด้านดินแดนหรือกลุ่มคนเกิดขึ้นโดย
ธรรมชาติแต่อย่างใด
จนกระทั่งในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 16 ด้วยบริบทของการค้าโลกในเวลานั้น ดัตช์ (Dutch) ได้ขยาย
อิทธิพลเข้ามาในกลุ่มเกาะอินโดนีเซีย โดยบริษัทอินเดียตะวันออกของดัตช์ (The Dutch East India Company
หรือ Vereenigde Oostindische Compagnie: VOC) ได้เข้ามาตั้งสถานีการค้าที่บันเต็น (Banten) บนเกาะ
ชวา ก่อนที่ต่อมาใน ค.ศ. 1619 บริษัทวีโอซีได้จัดตั้งสานักงานใหญ่ของบริษัทขึ้นที่เมืองท่าปัตตาเวีย (Batavia)
บนเกาะชวา ซึ่งส่งผลให้ดัตช์เริ่มขยายอิทธิพลทางการเมืองบริเวณกลุ่มเกาะอินโดนีเซียเพิ่มมากขึ้นเพื่อสนับสนุน
การแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้านั่นเอง ช่วงเวลานับแต่ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 17 เป็นต้นมาดัตช์ได้เร่งขยาย
อิทธิพลทางการค้ามาโดยตลอด และด้วยความต้องการผูกขาดการค้าและรูปแบบการค้าที่ไม่เป็นธรรมกับคน
ท้องถิ่น ทาให้ดัตช์ใช้กาลังยึดครองดินแดนรัฐพื้นเมืองเหล่านั้น หลังจากนั้นดัตช์จะมีวิธีการปกครองดินแดนที่อยู่
ใต้อิทธิพลแตกต่างกัน โดยดินแดนแต่ละส่วนของกลุ่มเกาะอินโดนีเซียที่ถูกดัตช์เข้ายึดครองนั้น ในบางพื้นที่ดัตช์
จะให้ผู้ปกครองเดิมซึ่งยอมรับอานาจของดัตช์ปกครองดินแดนเหล่านั้นต่อไป บางพื้นที่หากพบว่าผู้ปกครอง
พื้นเมืองต่อต้าน ดัตช์จะเปลี่ยนผู้ปกครองใหม่ โดยอาจเลือกจากขุนนางพื้นเมืองหรือให้ข้าราชการของดัตช์เข้ามา
ทาหน้าที่ผู้ปกครองเอง อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าดัตช์จะเลือกใช้วิธีการใดในการปกครองดินแดนอาณานิคม ดัตช์มักจะ
ให้มีตาแหน่งข้าราชการชาวดัตช์ร่วมอยู่ในกระบวนการปกครองในตาแหน่งสาคัญเสมอ เพื่อควบคุมรัฐพื้นเมืองอีก
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ต่อหนึ่ง สิ่งเหล่านี้แสดง ให้เห็นว่า แม้ดัตช์จะผนวกดินแดนกลุ่มเกาะอินโดนีเซียเข้าเป็นหนึ่งเดียวกันภายใต้ชื่อ
อินเดียตะวันออก ของเนเธอร์แลนด์ (The Netherland East Indies) แต่ดัตช์เลือกปกครองพื้นที่แต่ละแห่งแยก
จากกันด้วยวิธีการปกครองซึ่งแตกต่างกัน โดยมีข้าราชการของดัตช์ผู้ ทางานในระบบรัฐบาลอาณานิคมคอยดูแล
ดินแดนเหล่านั้น โดยที่คนพื้นเมืองไม่ได้มีส่วนในการสร้างให้ดินแดนเป็นหนึ่งเดียวกันหรือกระทั่งอยู่ในสถานะ
ผู้ปกครองที่มีอานาจบริหารจัดการอย่างแท้จริง
แม้ ว่ า ดั ต ช์ ใ ช้ ก าลั ง บั ง คั บ เข้ า ยึ ด ดิ น แดนของคนพื้ น เมื อ งในกลุ่ ม เกาะอิ น โดนี เ ซี ย แต่ ร าวปลาย
คริสต์ศตวรรษที่ 18 – ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 นักการเมืองและนักเสรีนิยมในเมืองแม่ (เนเธอร์แลนด์)กลับมองว่า
รัฐบาลอาณานิคมของดัตช์ไม่ควรฉกฉวยผลประโยชน์จากคนพื้นเมืองฝ่ายเดียว (Legg, 1977:85 – 90) ประกอบ
กับในช่วงเวลาดังกล่าวศาสนาอิสลามในกลุ่มเกาะอินโดนีเซียกลับฟื้นตัวขึ้นมาอีกครั้ง ทาให้ดัตช์เริ่มเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบริหารคนและดิน แดนบริเวณนี้ใหม่ กล่าวคือดัต ช์ เริ่ม ให้การศึกษาตามแบบตะวั นตกให้แก่ ค น
พื้นเมือง และรับคนพื้นเมืองบางส่วนซึ่งสาเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษา ซึ่งดัตช์จัดตั้งขึ้น ให้เข้ามาทางาน
ในระบบราชการของรัฐบาลอาณานิคม (ภูวดล ทรงประเสริฐ, 2547: 211) ในช่วงเวลานี้เองที่สังคมปัญญาชนของ
กลุ่มเกาะอินโดนีเซีย ได้เกิดกลุ่มผู้นาทางการเมืองรุ่นใหม่ที่ไม่ใช่บุตรหลานของผู้ปกครองพื้นเมืองเดิม และเป็น
กลุ่มคนซึ่งมีความรู้ตามแบบที่ ชาวตะวันตกยอมรับโดยในเวลาต่อมาคนกลุ่มนี้ส่วนหนึ่งจะกลายมาเป็นผู้นากลุ่ม
ชาตินิยมอินโดนีเซีย และเป็นผู้ต่อสู้เพื่อความเป็นเอกราชของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ดัตช์ปกครองอาณานิคมในกลุ่มเกาะอินโดนีเซียจนถึงทศวรรษ 1940 เมื่อสมรภูมิสงครามโลกครั้งที่ 2
ขยายมาถึงบริเวณนี้ และกองทัพญี่ ปุ่นสามารถเข้ายึดครองดินแดนเหล่านี้ไว้ได้ จึงเปิดโอกาสให้ กลุ่มต่างๆได้
เคลื่อนไหวทางการเมืองมากขึ้น แต่ยังอยู่ในการควบคุมของกองทัพญี่ปุ่น ในบรรดา กลุ่มการเมืองทั้งหลายกลุ่มที่
ได้รับโอกาสในการเคลื่อนไหวจากกองทัพญี่ปุ่นมากกว่ากลุ่มอื่นคือกลุ่มผู้นาชาตินิยม โดยกลุ่มดังกล่าวได้โอกาส
ในการเผยแพร่แนวคิดเกี่ยวกับเอกราชของดินแดนกลุ่มเกาะอินโดนีเซียอย่างเปิดเผยภายใต้การควบคุมของ
กองทัพญี่ปุ่น หลังจากที่ผู้นากลุ่มชาตินิยมต้องลักลอบดาเนินการเผยแพร่แนวคิดเรื่องเอกราชโดยสร้างความ
เชื่อมโยงระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลาย ด้วยการกาหนดให้คาว่าอินโดนีเซียเป็นคาเรียกขานแทนกลุ่มคนหรือ
ดินแดนซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของดัตช์ การที่กลุ่มผู้นาชาตินิยมได้รับโอกาสในการทางานเกี่ยวกับเอกราช
มากกว่ากลุ่มอื่น เพราะผู้นากลุ่มนี้ทางานมานานและมีผู้สนับสนุนอยู่ไม่น้อย อีกทั้งกลุ่มดังกล่าวมีแนวคิ ดทาง
การเมืองไม่สุ ด โต่ง จนยากจะควบคุม และผู้ น าของกลุ่ มเช่ น ซูการ์โน (Sukarno) ยั งมี ว าทศิล ป์ ในการเจรจา
รอมชอมประนีประนอมกับกลุ่มผู้นาอื่นได้ดี จึงทาให้ กลุ่มการเมืองชาตินิยมมีภาษีที่เหนือกว่ากลุ่มการเมืองอื่น
และกลายมาเป็นผู้นาในการประกาศเอกราชให้กลุ่มเกาะอินโดนีเซียในเวลาต่อมา
ภายใต้การเข้ายึดครองของญี่ปุ่น กลุ่มเกาะอินโดนีเซียมีโอกาสจะได้รับเอกราชเนื่องจากกองทัพญี่ปุ่น
ให้โอกาสกลุ่มการเมืองต่างๆเข้ามาร่างรัฐธรรมนูญร่วมกัน (จะกล่าวอย่างละเอียดในประเด็นต่อไป) ทว่ากองทัพ
ญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้สงครามเสี ยก่อน ท าให้ผู้นากลุ่ม ชาติ นิยมนาโดยซู การ์โนตั ดสิน ใจประกาศเอกราชให้
สาธารณรัฐอินโดนีเซียในวันที่ 17 สิงหาคม ค.ศ. 1945 ก่อนที่กองกาลังฝ่ายพันธมิตร (Allies) จะเข้ามา
รักษาการณ์ในดินแดนนี้ ซึ่งการประกาศเอกราชนั้นเป็นไปอย่างฉุกละหุกที่หน้าบ้านพักของซูการ์โน โดยไม่ได้ผ่าน
ความเห็น ชอบจากกลุ่ มการเมืองอื่น หรือแม้ แต่ป ระชาชนทั่ ว ไปแต่ อ ย่า งใด ทาให้เอกราชที่ป ระกาศออกไป
กลายเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสร้างชาติที่แท้จริงต่อมา
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3. รัฐธรรมนูญสาธารณรัฐอินโดนีเซียฉบับค.ศ.1945 กับแนวคิดเกี่ยวกับความเป็นชาติ
การดาเนินงานเพื่อนาไปสู่การประกาศเอกราชของดินแดนอินเดียตะวันออกของดัตช์เกิดขึ้นโดยการ
สนั บ สนุ น ของกองทั พ ญี่ ปุ่ น ซึ่ ง เริ่ ม ตระหนั ก ว่ า มี ค วามเป็ น ไปได้ สู ง ที่ ญี่ ปุ่ น อาจจะพ่ า ยแพ้ ใ นสงครามโลก
ครั้งที่ 2 ญี่ปุ่นสนั บสนุนให้มีการจัด ตั้ง ‘คณะกรรมาธิ การศึกษาตรวจสอบเพื่อเตรียมการสาหรับเอกราช’
(The Investigating Committee for the Preparation of Independence of Indonesia หรือตัวย่อ
BPUPKI ซึ่งมาจากภาษาอินโดนีเซีย) ขึ้นในวันที่ 29 เมษายน ค.ศ. 1945 แต่คณะกรรมาธิการฯ ชุดดังกล่าวยัง
ไม่ได้เริ่มงานอย่างจริงจัง กระทั่งมีการแต่งตั้งสมาชิกครบถ้วนจานวน 62 คนในวันที่ 28 พฤษภาคม ค.ศ. 1945
โดยมี ดร. วิดโยดินอิงกรัด (Dr. Wedyodiningrat) เป็นประธาน และ อาร์.พี.โซโรโซ (R.P. Soeroso) เป็นรอง
ประธาน คณะกรรมมาธิการฯ ได้รับมอบหมายให้เสนอแนวคิดและสร้างข้อตกลงที่จะนาไปสู่การร่างรัฐธรรมนูญ
ของประเทศที่จะเป็นเอกราช ซึ่งการประชุมใหญ่ที่ประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมดและมีการทาข้อตกลงสาคัญ
ดาเนินไปใน 2 ช่วงเวลา โดยช่วงแรกอยู่ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน ค.ศ. 1945 และช่วงต่อมาจัด
ขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 16 กรกฎาคม ค.ศ. 1945 ระหว่างการประชุมครั้งสาคัญทั้งสองครั้ง นี้ มีการแต่งตั้ง
คณะทางานขึ้นพิจารณาในประเด็นที่เป็นข้อขัดแย้งและทาการยกร่างรัฐธรรมนูญ (Anshari, 1976: 14-15)
ในการประชุมคณะกรรมธิการฯ ทั้งชุดครั้งแรกระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน ค.ศ. 1945
ที่ประชุมสามารถสร้างข้อตกลงเกี่ยวกับหลักการหรืออุดมการณ์ของรัฐได้โดยไม่ยาก โดยมีจุดเน้นคือต้องกาหนด
เขตแดนของสาธารณรัฐอินโดนีเซียให้ชัดเจน และต้องการให้อินโดนีเซียเป็นรัฐที่มีเอกภาพแบ่งแยกไม่ได้ โดย
โมฮัมหมัด ยามิน (Mohammad Yamin) สมาชิกผู้มีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญได้กล่าวถึงกรณีนี้ไว้ว่า
“มากกว่า 350 ปีที่ผ่านมา สาธารณรัฐอินโดนีเซียต้องตกเป็นเหยื่อของการแบ่งแยก การปกครองมาโดยตลอด
.....จึง ไม่ต้ องการให้มี การแบ่ง แยกการปกครองเกิด ขึ้น อีก และยืน ยั นว่ า ทุกคนคือพลเมื องของอิน โดนี เซี ย ”
(Feith and Castles, 1970: 440) นอกจากนั้นในการประชุมวันที่ 1 มิถุนายน ค.ศ. 1945 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของ
การประชุมรอบแรก ซูการ์โนได้กล่าวสรุปต่อที่ ประชุมและได้นาเสนอแนวคิดซึ่งเป็นที่รู้จักต่อมาในนามของ
หลักปัญจศีล (Panca Sila) หรือศีล 5 ประการ คือ การยึดถือในชาตินิยมหรือความเป็นชาติ (Nationalism)
หลักมนุษยนิยมหรือความเป็นสากล (Humanitarianism or Internationalism) หลักอานาจประชาธิปไตยของ
ปวงชน (Public Democracy) ความยุติธรรมในสังคม (Social Justice) และความเชื่อในพระเจ้า (Belief in
God) หลักปัญจศีลจะถือเป็นอุดมการณ์ของประเทศที่จะเกิดขึ้นใหม่ (Feith and Castles, 1970: 40)
การนาเสนอของซูการ์โนในครั้งนั้นทาให้เป็นที่กล่าวขานกันต่อมาว่าหลักปัญจศีลเป็นแนวคิดของซูการ์โน อย่างไร
ก็ตาม ผลงานการศึกษาในปัจจุบันชี้ว่าผู้ที่มีส่วนร่วม ในการสร้างหลักการดังกล่าวคือโมฮัมหมัด ยามิน ผู้ ได้เสนอ
แนวคิดที่คล้ายคลึงกัน 5 ประการต่อที่ประชุมคณะกรรมธิการฯ ในวันที่ 29 พฤษภาคม ค.ศ. 1945 ก่อนที่ซูการ์
โนจะนามาแถลงในวันปิดประชุมอีกครั้ง (Anshari, 1976: 17)
หลักปัญจศีลได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ เช่นเดียวกับรูปแบบของประเทศที่จะ
เกิดขึ้นซึ่งมีการโหวตกันในกลุ่มสมาชิก 60 คน (ยกเว้นประธานกับรองประธาน) โดย 53 คนโหวตให้กับรูปแบบ
สาธารณรัฐ (Republic) ขณะที่ 7 คนที่เหลือเลือกรูปแบบราชอาณาจักร (Kingdom) (Anshari, 1976: 22-23)
เป็นที่น่าสังเกตว่าในการประชุมของคณะกรรมาธิการฯ ไม่ได้มีการนาเสนอประเด็นซึ่งเกี่ยวกับสถานะของท้องถิ่น
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และภูมิภาคต่างๆภายใต้รัฐบาลของประเทศเอกราชและไม่ได้ก่อให้เกิดข้อโต้แย้งในประเด็นดังกล่าวในขณะนั้น
แต่อย่างใด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะก่อนหน้านี้ ได้มีการเสนอและเผยแพร่แนวคิดเกี่ยวกับความเป็น “อินโดนีเซีย” ที่
กินความหมายครอบคลุมชนพื้นเมืองในดินแดนอินเดียตะวันออกของดัตช์ทุกชาติพันธุ์ไว้แล้วจากการทางานของ
กลุ่มชาตินิยม อีกทั้งระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ซูการ์โนเคยเดินทางไปยังหมู่เกาะรอบนอก เช่นเกาะสุมาตรา
เพื่อปลุกกระแสชาตินิยมและกล่าวถึงความเป็นอินโดนีเซียไว้ในการปราศรัยหลายครั้ง อีกเหตุผลหนึ่งอาจเป็น
เพราะคนพื้นเมืองเกิดการตระหนักว่าความแตกแยกของท้องถิ่นต่างๆจะเป็นอุปสรรคต่อการต่อสู้เพื่อเอกราชก็
เป็นได้
อย่ า งไรก็ตาม ปั จ จั ยส าคัญอีกประการหนึ่ง ที่ ท าให้ความหลากหลายของท้องถิ่น และผู้ คนไม่ ไ ด้
ก่อให้เกิดข้อโต้แย้งในระยะที่มีการร่างรัฐธรรมนูญของประเทศ อาจมาจากลักษณะการปกครองดินแดนอินเดีย
ตะวันออกของดัตช์โดยกองทัพญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 กล่าวคือญี่ปุ่นแบ่ งเขตการปกครองดินแดน
ดังกล่าวออกเป็น 3 เขตซึ่งมีศูนย์กลางการปกครองแยกออกจากกัน โดยเกาะสุมาตราถูกนาไปรวมกับมลายาของ
อังกฤษและมีศูนย์กลางการปกครองอยู่ที่สิงคโปร์ เกาะชวาและหมู่เกาะใกล้เคียงถือเป็นรัฐซึ่งปกครองโดยกองทัพ
ที่ 16 ขณะที่เกาะสุลาเวสี เกาะบอร์เนียวและเกาะโมลุกกะ ตลอดจนหมู่เกาะทางตะวันออกถูกจัดรวมกันภายใต้
การปกครองของกองทัพเรือซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่มากัซซาร์ (Owen, 2005: 304) ทาให้กลุ่มเกาะอินโดนีเซียที่
รวมกัน เป็ น หนึ่ ง ภายใต้ การปกครองของดั ต ช์ ถูก แบ่ ง แยกอีกครั้ง และภายใต้ ภาวะสงครามที่ การคมนาคม
ติดต่อสื่อสารถูกตัดขาดหรือถูกควบคุมโดยกองทัพญี่ปุ่นทาให้ดินแดนเหล่านั้นจึงเสมือนถูกตัดขาดออกจากกันโดย
ปริยาย นับแต่ ค.ศ. 1942 เป็นต้นมา ผู้นาองค์กรหรือสมาคม ซึ่งมีการดาเนินงานทางการเมืองจะรวมตัวอยู่ที่
เกาะชวา และเป็นการยากที่จะเดินทางกลับไปยังบ้านเกิด ของตน นอกจากนั้นแม้ว่าจะไม่มีข้อมูลที่บ่งบอกถึง
ที่มาของสมาชิกคณะกรรมาธิการฯทั้ง 62 คน แต่เชื่อได้ว่าส่วนใหญ่มาจากกลุ่มผู้นาและองค์กรบนเกาะชวา หรือ
มิฉะนั้นอาจเป็นผู้นาอย่างฮัตตา (Hatta) ซึ่งแม้จะเป็นชาวมินังกาเบา แต่ก็ทางานกับกลุ่มชาตินิยมส่วนกลางมา
นาน ด้วยปัจจัยหลายประการที่ กล่าวมาทาให้ความแตกต่างหลากหลายของผู้คนและท้องถิ่นไม่เป็นอุปสรรคต่อ
แนวคิดที่จะสร้าง ‘อินโดนีเซียที่เป็นหนึ่งเดียว’
ดังนั้นประเด็นสาคัญซึ่งเป็นที่โต้แย้งกันอย่างหนักในกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญจึงได้แก่เรื่องศาสนา
อิสลามและความเป็นชาติ ซึ่งในการประชุมช่วงแรกของคณะกรรมาธิการฯ มีสมาชิกกล่าวสรุปไว้ว่า “ด้านหนึ่งคือ
ความเห็นจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญศาสนาซึ่งเสนอให้ประเทศอินโดนีเซียเป็นรัฐอิสลาม อีกด้านหนึ่งคือข้อเสนออย่างที่
ท่านโมฮัมหมัด ฮัตตาเสนอเมื่อ ไม่นานมานี้ นั่นคือรัฐชาติเดี่ยวซึ่งแยกศาสนาออกจาก การปกครองของรัฐ ”
(Indrayana, 2008: 5) ในการลงคะแนนต่อข้อเสนอว่าประเทศที่จะเกิดใหม่ควรเป็นรัฐซึ่งอยู่บนพื้นฐานของ
อิสลาม (Islamic state) หรือเป็นรัฐที่อยู่บนพื้นฐานของชาตินิยม (Nationalist state) สมาชิกเลือกรัฐชาตินิยม
ต่อรัฐอิสลาม 45 ต่อ 15 โดยพื้นฐานที่ว่ามีสมาชิกซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มศาสนาอิสลามอยู่ประมาณ 25%
(Anshari, 1976: 23) แต่การลงคะแนนเสียงไม่ได้ทาให้ปัญหานี้ยุติลง หลังจากการประชุมเสร็จสิ้นจึงได้มีการตั้ง
คณะทางาน 9 คน เพื่อหาทางออกให้กับความขัดแย้งที่เกิดขึ้น คณะทางานประกอบด้วยสมาชิกคณะกรรมาธิการ
ฯ ที่ถือได้ว่าเป็นตัวแทนของกลุ่มชาตินิยม 5 คน และเป็นตัวแทนของกลุ่มอิสลามนิยม 4 คน ต่อมาคณะทางาน
ชุดนี้ได้ร่วมลงนามในบทนา (preamble) ของร่างรัฐธรรมนูญในวันที่ 22 มิถุนายน ค.ศ. 1945 ที่กรุงจาการ์ตา
จึงเรียกข้อตกลงนี้ว่ากฏบัตรจาการ์ตา (Jakarta Charter)
1969
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กฏบัตรจาการ์ตาถือได้ว่าเป็นการประนีประนอมของทั้งสองฝ่าย โดยตัวแทนของฝ่ายอิสลามนิยมยอม
ถอนข้อเสนอที่ว่าประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซียต้องเป็นรัฐอิสลาม ขณะเดียวกัน ตัวแทนฝ่ายชาตินิยมก็ยอมให้มี
การแก้ไขหลักปัญจศีลที่อยู่ในส่วนนาของร่างรัฐธรรมนูญ โดยให้นาหลักการเชื่อในพระเจ้ามาไว้เป็นอันดับแรก
และให้เติมเนื้อหาของหลักการนี้เป็นประโยคที่กล่าวว่า “หลักการศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวโดยมีข้อผูกมัดแห่ง
การเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามที่จะนากฏหมายชะรีอะห์มาบังคับใช้ ” (Anshari, 1976: 26) ข้อตกลงที่ปรากฏใน
กฏบัตรจาการ์ตานั้นเป็นความพยายามที่จะหลุดพ้นจากทางตันโดยกลุ่มผู้นาอิสลามถือว่าเป็น ‘ข้อตกลงของ
สุภาพบุรุษ’ ที่รัฐบาลของประเทศเอกราชจะต้องดาเนินการต่อไป
กฏบัตรจาการ์ตาก่อให้เกิดการโต้เถียงกันอย่างรุนแรงและกว้างขวางเมื่อคณะทางานนาเข้าวาระ
พิจารณาของคณะกรรมาธิการฯ ระหว่างวันที่ 10 – 16 กรกฎาคม ค.ศ. 1945 กลุ่มผู้นาชาตินิยมที่ต้องการแยก
ศาสนาออกจากการเมืองมองว่าข้อตกลงดังกล่าวก่อให้เกิดการแบ่งแยกและไม่เป็นธรรมต่อผู้ที่นับถือศาสนาอื่นๆ
และเกรงว่าจะนาไปสู่แนวคิดอิสลามแบบหัวรุนแรง ความกังวลเพิ่มมากขึ้ นเนื่องจากนอกจากประโยคที่กล่าวถึง
การนากฏหมายชะรีอะห์มาใช้จะปรากฏในบทนาของร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อให้สอดคล้องกันแล้วยังปรากฏในมาตรา
ที่ 29(1) ที่กล่าวว่า “รัฐนี้วางอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อในพระเจ้า” และมาตรา 6 ซึ่งเมื่อมีกฎบัตรจาการ์ตาก็
ต้องปรับเปลี่ยนให้มีการกาหนดว่าผู้เข้ารับตาแหน่งประธานาธิบดีของประเทศต้องนับถือศาสนาอิสลาม ความ
ขัดแย้งในประเด็นนี้เกือบทาให้ที่ประชุมคณะกรรมาธิการประสบกับทางตันในการทางาน แต่ซูการ์โนซึ่งเป็น
ประธานคณะทางาน 9 คนได้พยายามเกลี้ยกล่อมโดย เน้นว่าเป็นเพียงข้อตกลงประนีประนอมเบื้องต้นที่ จะต้อง
นามาพิจารณากันต่อไป ในที่สุดที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ จึงยอมรับร่างรัฐธรรมนูญทั้งบทนาและมาตราที่เป็น
ปัญหานั้นๆ (Anshari, 1976: 30-33; Indrayana, 2008: 10-11)
ในวันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ. 1945 หนึ่งเดือนต่อมาหลังจากที่ร่างรัฐธรรมนูญผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมาธิการฯ ญี่ปุ่นยอมแพ้ต่อกองทัพพันธมิตรซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่ 2 ต่อมาในวันที่
17 สิงหาคม ค.ศ. 1945 ผู้นาชาตินิยมอินโดนีเซียประกาศเอกราชและประกาศจัดตั้งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
หลังจากประกาศเอกราชแล้วได้มีการก่อตั้งคณะกรรมาธิการอีกชุดหนึ่งชื่อว่า “คณะกรรมาธิการเตรียมการเพื่อ
เอกราชของอินโดนีเซีย” (The Preparatory Committee for Indonesian Independence) ประกอบด้วย
สมาชิก 27 คน โดยมีซูการ์โนเป็นประธานและฮัตตาเป็นรองประธาน วาระการประชุมที่สาคัญคือรับรองร่าง
รัฐธรรมนูญของประเทศเพื่อทาการประกาศใช้ อย่างไรก็ตามในการประชุมครั้งนั้นฮัตตาเสนอให้ถอดข้อความที่
เป็นข้อตกลงของกฎบัตรจาการ์ตาออกทั้งในส่วนนาและมาตรา29(1) รวมถึงมาตราที่ 6 ก็ให้ลบข้อความที่
กาหนดให้ประธานาธิบดีของประเทศต้องเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามออกด้วย (Anshari, 1976: 39-40) ดังนั้น
สาระสาคัญของรัฐธรรมนูญฉบับ ค.ศ. 1945ที่จะกล่าวถึงต่อไปจึงปราศจากข้อตกลงซึ่งทาไว้กับผู้นาอิสลามก่อน
หน้านั้น
รัฐธรรมนูญฉบับค.ศ. 1945 ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่บทนา ส่วนมาตราต่างๆ และส่วนขยายความ
มาตราที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญมีทั้ง หมด 37 มาตราซึ่งจัดรวมกันเป็น 16 หมวดหรือบท ถือเป็นรัฐธรรมนูญที่มี
ความยาวไม่มาก แต่ละหมวดจะมีเนื้อหาสาระสาคัญซึ่งแตกต่างกันไป ในบทความนี้ เลือกมาศึกษาเพียงบาง
หมวดที่แสดงให้เห็นวิสัยทัศน์ของผู้นายุคแรกของอินโดนีเซียซึ่งเป็นผู้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ จากกลุ่มคนที่ได้รับ
1970
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การศึ กษาตามแบบตะวั นตกซึ่ ง ไม่ ไ ด้ม าจากกลุ่ มคนซึ่ง มีอานาจเดิ มแบบจารีต ของโลกยุคเก่า คนกลุ่ ม นี้ร่า ง
รัฐธรรมนูญฉบับแรกขึ้นใช้ภายใต้สภาวะที่ประเทศนี้ไม่มีรากฐานใดร่วมกันมาก่อน นอกจากคาว่าอินโดนีเซียซึ่งใช้
เรียกแทนบริเวณทั้งหมดที่เคยตกเป็นอาณานิคมดัตช์ร่วมกันเท่านั้น และท่ามกลางกลุ่มการเมืองอื่นที่ยังมีพลัง
แอบแฝงและต้ องการให้ป ระเทศใหม่ เป็น ไปตามที่ ตนต้องการ รัฐธรรมนู ญแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซี ยฉบั บ
ค.ศ. 1945 สามารถสะท้อนให้เห็นแนวคิดและวิสัยทัศน์ของ กลุ่มผู้นาเกี่ยวกับคุณลักษณะของชาติและทิศทาง
ของประเทศที่เกิดใหม่อย่างไรบ้าง ทั้งนี้สามารถศึกษาได้จากตัวบทในรัฐธรรมนูญดังต่อไปนี้
“หมวด 1 รัฐและอธิปไตยของรัฐ สาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีเอกภาพจะแบ่งแยกไม่ได้
รวมถึงประเทศนี้มีอานาจอธิปไตยของตนเองและอานาจในการปกครองเป็นของประชาชน” (Constitution of
Indonesia, 2013)
ในหมวดที่ 1 ของรัฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยรัฐ และอ านาจอธิ ป ไตยซึ่ ง เป็ น หมวดแรกที่ แ สดงให้ เห็ น ถึ ง
เจตนารมณ์อันชัดเจนของผู้นาที่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ว่า ต่อจากนี้ประเทศอินโดนีเซียที่เกิดใหม่ เป็นหนึ่ง
เดียวกันจะแบ่งแยกไม่ได้ ซึ่งสิ่งนี้แสดงความหมายโดยนัยว่าปูมหลังของกลุ่มคนที่รวมกันเป็นประชากรของ
สาธารณรัฐอินโดนีเซียจะมีความแตกแยกขัดแย้งก่อนหน้านี้มาอย่างไรก็ตาม ทว่าต่อจากนี้ดินแดนเหล่านี้เป็นหนึ่ง
เดียวกันและเป็นรัฐที่มีอธิปไตยเป็นของตนเอง นอกจากนี้ประเทศใหม่จะปกครองแบบสาธารณรัฐและสมาชิกทุก
คนในประเทศมีสิทธิเท่าเทียมกัน เป็นการบอกโดยนัยว่า ต่อจากนี้ระบบระเบียบของโลกเก่าได้สิ้นสุดลงแล้ว
จากนี้ต่อไปสาธารณรัฐอินโดนีเซียซึ่งถือกาเนิดขึ้นจะปกครองโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุข แม้ว่าจะต้องผ่อน
ปรนบางอย่างให้กับรูปแบบการเมืองแบบเดิมในบางพื้นที่ก็ตาม (จะกล่าวถึงต่อไป)
“หมวด 3 อานาจบริหาร (มาตรา 6 อนุมาตรา1) ผู้เป็นประธานาธิบดีจะต้องเป็นพลเมืองอินโดนีเซีย
ซึ่งเป็นชาวพื้นเมืองโดยกาเนิด” (Constitution of Indonesia, 2013)
เพื่อเป็นการยืนยันว่า จากนี้ต่อไปอานาจในการบริหารปกครองสูงสุดของสาธารณรัฐอินโดนีเซียที่
เกิดขึ้นจะอยู่ในมือของชนพื้นเมืองโดยกาเนิดเท่านั้น ซึ่งเนื้อหาในมาตรานี้คือส่วนที่ฮัตตาเสนอให้ถอดข้อความซึ่ง
กาหนดให้ประธานาธิบดีต้องนับถือศาสนาอิสลามตามกฎบัตรจาการ์ตาออกไป
“หมวด 6 การปกครองท้องถิ่น (มาตรา 18) การแบ่งเขตดินแดนของประเทศอินโดนีเซียเป็นหน่วย
ปกครองตลอดจนการวางรูปแบบของการปกครองท้องถิ่น ให้กระทาโดยกฎหมายโดยให้สอดคล้องกับหลักการที่
ให้มีการปรึกษาหารือและมีสิทธิตามจารีตประเพณีของเขตดินแดน” (Constitution of Indonesia, 2013)
ในหมวดที่ 6 นี้แสดงให้เห็นถึงการประนีประนอมระหว่างการจัดการอานาจแบบสมัยใหม่และการ
ดารงอยู่ในอานาจแบบจารีต ดั้ง เดิ ม คือยั งให้คงอานาจของผู้ นาท้ องถิ่นเดิม ซึ่ง มีอยู่ ก่อนหน้ าการเกิด ขึ้น ของ
ประเทศอินโดนีเซียไว้ในบางพื้นที่ ดังได้กล่าวมาแล้วในหัวข้อแรกว่าประเทศอินโดนีเซียที่เกิดใหม่ไม่ได้เกิดมาบน
ดินแดนว่างเปล่า แต่เกิดขึ้นบนดินแดนที่มีระบบการปกครองตลอดจนวัฒนธรรมของท้องถิ่นเดิมอยู่ก่อนแล้ว
ดังนั้นการสร้างชาติอินโดนีเซียที่สาคัญและจะยั่งยืนได้นั้นเข้าใจว่าผู้นายุคแรกจะต้องอาศัย การรอมชอมเพื่อให้
ประเทศสามารถเดินหน้าต่อไปได้ก่อนเป็นสาคัญ แต่กรณีนี้จะเห็นว่าในทางปฏิบัติไม่สามารถทาได้จริง เช่นกรณี
ของอาเจะห์ (Aceh) ซึ่งอานาจท้องถิ่นเดิมต้องการปฏิ บัติตามจารีตประเพณีเดิมในเขตแดนตนเอง แต่ความ
ต้องการดังกล่าวขัดแย้งกับอุดมการณ์การมีอยู่ของรัฐชาติใหม่ที่เกิดขึ้น รัฐบาลและผู้นาจึงไม่สามารถให้สิ่งที่เคย
บอกว่าจะให้ตามรัฐธรรมนูญได้
1971
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“หมวด 10 ความเป็นพลเมือง (มาตรา 26 อนุมาตรา 1) พลเมือง ได้แก่ ชาวอินโดนีเซี ยโดยกาเนิด
รวมตลอดทั้งบุคคลที่มีใบสาคัญการแปลงชาติแล้ว” (Constitution of Indonesia, 2013)
การกาหนดคุณสมบั ติของประชาชนที่ จะถือเป็นประชากรอิน โดนีเซียนี้เป็นการระบุ ให้ชัด เจนว่ า
ต่อไปนี้บุคคลซึ่งถือกาเนิดในเขตแดนอันเป็นประเทศอินโดนีเซียทั้งในอดีตและต่อไปในอนาคต จะเป็นประชากร
กลุ่มเดียวกัน ไม่มีการแบ่งแยกเชื้อสายหรือเผ่าพันธุ์เพราะทุกคนถือเป็นหนึ่งเดียวกัน คือเป็นชาวอินโดนีเซีย
ด้วยกันทั้งหมด นอกจากนี้ในหมวดที่ 3 ของรัฐธรรมนูญซึ่งว่าด้วยเรื่องอานาจบริหารยังได้กาหนดไว้เช่นกันว่าผู้ที่
จะเป็นประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียจะต้องเป็นชาวอินโดนีเซียโดยกาเนิด เพื่อแสดงให้เห็นว่าประเทศ
ใหม่นี้จะปกครองโดยคนท้องถิ่นไม่ใช่ปกครองโดยชาติหรือคนภายนอกอีกต่อไป
“หมวด 13 การศึกษา (มาตรา 31 อนุมาตรา 1) พลเมืองทุกคนย่อมมีสิทธิ์ที่จะได้ รับการศึกษา”
(Constitution of Indonesia, 2013)
การศึกษาที่รัฐบาลจะให้กับพลเมืองหรือประชาชนนั้นถือเป็นโอกาสที่ให้กับประชาชนทุกคนอย่างเท่า
เทียมกัน ซึ่งต่างจากเมื่อครั้งอยู่ภายใต้การปกครองของดัตช์ที่แม้จะให้การศึกษากั บคนพื้นเมืองแต่การเรียนการ
สอนกลับอยู่ในวงจากัดและเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับคนบางกลุ่มเท่านั้น การให้ประชาชนได้รับโอกาสทาง
การศึกษาอย่างเท่าเทียมกันเป็นความพยายามของผู้นาประเทศที่ต้องการลดช่องว่างและความแตกต่างระหว่าง
กลุ่มคน ทั้ง เป็นการให้ความรู้ต ามสิทธิพื้นฐานที่ประชาชนทุกคนในประเทศใหม่นี้จะพึ งมีอย่างเท่าเทียมกัน
“หมวด 13 การศึกษา (มาตรา 31 อนุมาตรา 2) ให้รัฐบาลก่อตั้งและดาเนินการซึ่งระบบการศึกษา
ของชาติตามที่กาหนดโดยบัญญัติแห่งกฎหมาย“(Constitution of Indonesia, 2013)
การศึกษาที่รัฐบาลจะให้กับประชาชนสาหรับประเทศใหม่นั้น เป็นการศึกษาของชาติคือเป็นรูปแบบที่
กาหนดเฉพาะสาหรับประเทศใหม่ที่เกิดขึ้น ไม่ใช่การศึกษาแบบที่ชาติตะวันตกเป็นผู้กาหนดให้ อาจจะมีบางส่วน
ที่เรียนคล้ายคลึงกับที่เคยเรียนตามแบบตะวันตก แต่รัฐบาลก็จาเป็นต้องสร้างความรู้สึกร่วมกันถึงความเป็นชาติ
ใหม่ และระบบการศึกษาซึ่งจะหล่อหลอมคนรุ่นใหม่ของประเทศ ย่อมต้องเป็นระบบที่ปลูกฝังความเป็นชาติไว้
ด้วย ฉะนั้นระบบการศึกษาของชาติคือสิ่งที่ผู้ นาต้องพยายามสร้างขึ้น มาให้ได้ด้ว ยเช่นกัน นอกจากนี้ระบบ
การศึกษาของชาติจะกาหนดให้เยาวชนทุกคนเรียนในเรื่องเดียวกัน อันเป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องกับรัฐและชาติที่เกิดขึ้น
ไม่ใช่เรื่องตามแต่ท้องถิ่นจะสอนดังที่เคยมีมา
“หมวด 13 การศึกษา (มาตรา 32) ให้รัฐบาลปรับปรุงส่งเสริมวัฒนธรรมของชาติอินโดนีเซีย ”
(Constitution of Indonesia, 2013)
สิ่ง ที่น่ าสนใจประการหนึ่ง สาหรับ วัฒ นธรรมของชาติอินโดนีเซีย ดั งที่ บัญ ญัติ ไ ว้ในรัฐธรรมนูญ คือ
บนความแตกต่ า งหลากหลาย ทั้ ง ต่ า งที่ ม า ต่ า งผู้ คน ต่ า งความคิด ต่ า งความเชื่ อ และต่ า งวั ฒ นธรรม ฯลฯ
วัฒนธรรมของชาติจะสามารถสร้างขึ้นได้อย่างไร และสิ่งใดจึงรับหรือนับเป็นวัฒ นธรรมของชาติ นับเป็นเรื่องที่
ต้องทาการศึกษากันต่อไป แต่สิ่งสาคัญประการหนึ่งในที่นี้คือตามรัฐธรรมนูญมาตรานี้ผู้นาอินโดนีเซียจาเป็นต้อง
สร้างรากฐานของสังคมสาหรับประเทศใหม่ทั้งหมด เนื่องด้วยไม่เคยมีสิ่งใดร่วมกันมาก่อน นอกจากการตกเป็น
อาณานิคมซึ่งไม่ต้องการจะยอมรับ ฉะนั้น จึงต้องเร่งสร้างทั้งการศึกษาของชาติ วัฒนธรรมของชาติ ตลอดจน
ภาษาของชาติด้วย เพื่อให้สังคมมีรากยึดเหนี่ยวแบบเดียวกันต่อไป และต้อง เน้นย้าเสมอว่าจุดร่วมแห่งความเป็น
1972
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ชาติ ในรัฐธรรมนูญกล่าวซ้าให้เห็นถึงการเกิดและดารงอยู่ของสิ่งที่เรียกว่าชาติในขณะเวลานั้นเสมอ เพื่อให้ทุกคน
ในชาติเกิดความหวงแหนในสิ่งเดียวกัน นั่นและสานึกร่วม ในสิ่งเดียวกันคือความเป็นคนของชาตินั่นเอง
“หมวด 15 ธงชาติและภาษา (มาตรา 36) ภาษาราชการให้ใช้ภาษาอินโดนีเซีย ” (Constitution of
Indonesia, 2013)
ภาษาอินโดนีเซียถือเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของการสร้างความเป็นอินโดนีเซียซึ่งชัดเจนทีส่ ุดเพราะก่อน
หน้านี้สังคมบริเวณกลุ่มเกาะอินโดนีเซียต่างมีภาษาถิ่นเฉพาะของตนเอง แต่เมื่อได้กาหนดให้ภาษาอินโดนีเซียเป็น
ภาษาราชการในการติดต่อสื่อสาร จะก่อให้เกิดความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในกลุ่มคนที่พูดภาษาเดียวกันขึ้น
ได้ และจะเป็นการหลอมรวมของสานึกในการรักชาติและความเป็นชาติผ่านภาษาราชการในการอ่าน เขียน และ
พูดต่อไปในอนาคตด้วย
จากบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ค.ศ. 1945 ข้างต้นจะเห็นว่าแนวคิดเกี่ยวกับ
ความเป็นชาติของผู้นาประเทศยุคแรกวางอยู่บนพื้ นฐานของการรอมชอมและความพยายามที่จะอยู่ร่วมกัน โดย
อาศัยการสร้างรากฐานสังคมขึ้นมาใหม่ทั้งด้านสังคม การศึกษา วัฒนธรรม และภาษาเพื่อร้อยรวมให้ประเทศใหม่
สามารถเป็นหนึ่งเดียวกันได้ และสิ่งซึ่งสะท้อนชัดเจนอีกประการจากการศึกษาวิสัยทัศน์ผู้นาผ่านรัฐธรรมนูญคือ
ผู้นารุ่นใหม่จะพาอินโดนีเซียก้าวพ้นจากโลกเก่าไปสู่โลกยุคใหม่ ซึ่งจะไม่มีระบบระเบียบแบบจารีตเดิมอีกต่อไป
โดยการประกาศให้พลเมืองทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน และประกาศ การเป็นสาธารณรัฐแห่งใหม่ของอินโดนีเซีย
ด้วย
อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ทิ้งปัญหาสาคัญในช่วงของการก่อเกิดของประเทศเอาไว้ นั่นคือ
การไม่ประกาศให้ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจาชาติ และการถอดข้อความที่ตกลงไว้กับผู้นากลุ่มอิสลามนิยม
ในกฎบัตรจาการ์ตาออกไป ดังจะเห็นได้จากข้อความที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญต่อไปนี้
“หมวด 11 ศาสนา (มาตรา 29 อนุมาตรา 1) รัฐตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความเชื่อมั่นในองค์พระผู้เป็น
เจ้าซึ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดแต่พระองค์เดียว” (Constitution of Indonesia, 2013)
“หมวด 11 ศาสนา (มาตรา 29 อนุมาตรา 2) รัฐให้หลักประกันเสรีภาพของประชาชนในการนับถือ
และแสดงออกซึ่งความเชื่อในศาสนาของตน” (Constitution of Indonesia, 2013)
ไซฟุดดิน อันชารี (Saifuddin Anshari) ผู้ทาการศึกษาเกี่ยวกับกฏบัตรจาการ์ตาได้พยายามตอบ
คาถามว่าทาไมในชั่วโมงสุดท้ายก่อนการรับร่างรัฐธรรมนูญ จึงมีการละเมิด ‘ข้อตกลงของสุภาพบุรุษ’ ซึ่งทาไว้ใน
กฎบัตรจาการ์ตา โดยให้ข้อมูลว่าหลังจากการประกาศเอกราช ผู้บังคับบัญชากองทัพเรือญี่ปุ่นที่ดูแลบริเวณกลุ่ม
เกาะตะวันออก โดยเฉพาะโมลุกกะซึ่งมีประชากรนับถือศาสนาคริสต์จานวนไม่น้อยได้เข้าพบฮัตตาและชี้แจงว่า
หากรัฐบาลเอกราชยังยืนยันที่จะใช้รัฐธรรมนูญตามที่ได้ร่างขึ้น รัฐต่างๆที่อ ยู่แถบหมู่เกาะทางตะวันออกอาจจะ
เลือกที่จะไม่เข้าร่วมกับสาธารณรัฐใหม่ก็เป็นได้ (Anshari, 1976: 43-44) คาอธิบายนี้มีความเป็นไปได้ แต่ก็ยัง
เป็นเรื่องแปลก หากฮัตตาจะพยายามแก้ไขความไม่พอใจของชุมชนคริสเตียน โดยการสร้างความไม่พอใจให้เกิด
แก่ชาวมุสลิมซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศและเป็น กลุ่มการเมืองที่ทรงอิทธิพล คาตอบที่อาจจะเป็นไป
ได้คือฮัตตาและผู้นาชาตินิยมส่วนใหญ่ไม่เต็มใจที่จะนาศาสนามาสัมพันธ์กับความเป็นชาติหรือการปกครอง
ประเทศอยู่แล้ว และเมื่อมีแนวโน้มว่าการทาเช่นนั้นจะเป็นอุ ปสรรคต่อการสร้างเอกภาพของประเทศ ผู้น า
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ชาตินิยมจึงได้ถือโอกาสจากความเร่งด่วนของการประกาศเอกราชถอดข้อความของกฎบัตรจาการ์ตาออกและให้
รัฐธรรมนูญซึ่งได้รับการรับรองจากที่ประชุมเป็นสิ่งที่รับโดยปริยาย (fait accompli)
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญในหมวดศาสนานี้สะท้อนให้เห็นถึงความยากลาบากในการผสานความแตกต่าง
ทางความเชื่อของคนท้องถิ่นแต่ละกลุ่มเกาะให้เป็นหนึ่งเดียวกัน สาหรับ ในประเทศที่เกิดใหม่ซึ่งถือกาเนิดขึ้นบน
ความแตกต่ างหลากหลายทางสั งคม วัฒ นธรรม ความคิด และความเชื่อเช่ นอินโดนี เซี ยนั้ นผู้ นาไม่ สามารถ
กาหนดให้ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจาชาติในรัฐธรรมนูญดังเช่นที่ ตกลงไว้ในกฎบัตรจาการ์ตาได้ เพราะหาก
ทาเช่นนั้นเท่ากับเป็นการจุดไฟเผาบ้านตนทางอ้อม และยังไม่สามารถสร้างความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ในสังคมได้อีกด้วย การไม่ทาตามกฎบัตรจาการ์ตานี้ส่งผลให้ผู้นาประเทศต้องกระทบกระทั่งกับกลุ่มศาสนาอย่าง
ยากที่จะหลีกเลี่ยงได้
รัฐธรรมนูญฉบับค.ศ. 1945 เป็นรัฐธรรมนูญที่ร่างอย่างเร่งรีบโดยผ่านกระบวนการหยั่งเสียงประชาชน
น้อยที่สุดแทบจะเรียกได้ว่าไม่มีเลย ข้อบกพร่องที่จะทาให้เ กิดความไม่เห็นด้วยจึงย่อมมีอยู่ ซูการ์โนได้กล่าวถึง
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไว้ว่าเป็นเพียง ‘ฉบับชั่วคราว’ เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์แวดล้อม ที่นาไปสู่การประกาศ
เอกราช ซึ่งต่อไปจะถูกแทนที่ด้วยรัฐธรรมนูญที่สมบูรณ์กว่าฉบับนี้ (Ellis, 2002: 116) อย่างไรก็ตาม ด้วย
เหตุการณ์ความวุ่นวายนานัปการ รวมถึงความจาเป็นในการต่อสู้กับดัตช์ซึ่งต้องการกลับมาปกครองอินโดนีเซียอีก
ครั้งหนึ่งนั้นทาให้รัฐบาลของสาธารณรัฐไม่สามารถทาอย่างที่ตั้งใจไว้ได้
4. บทสรุป
การศึกษากระบวนการร่างรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ฉบับค.ศ. 1945 และวิเคราะห์
เนื้อหาที่ปรากฏ ทาให้พบทั้งปัญหาพื้นฐานของรัฐธรรมนูญฉบับนี้และเห็นแนวคิดของผู้นาต่อการสร้างชาติ
อินโดนีเซียซึ่งวางอยู่บนพื้นฐานของเอกภาพแห่งดินแดนและความเป็นหนึ่งเดียวกันของผู้คน ดังจะเห็นได้จาก
บทบัญญัติที่เอื้ออานวยต่อการรักษาอานาจของท้องถิ่นและที่สาคัญคือความมุ่งมั่นของผู้ นาชาตินิยมที่จะแยก
ศาสนาออกจากการเมือง เพื่อมิให้เกิดความรู้สึกแตกแยกของผู้คน อย่างไรก็ตาม ดังที่กล่าวไว้ในบทนาแล้วว่าการ
สร้างเอกภาพของประเทศจะดาเนินไปได้อย่างราบรื่นก็ต้องอาศัยความสามารถในการตกลงร่วมกันของทุกฝ่าย
และรัฐ ธรรมนู ญ ที่ จ ะท าหน้ า ที่ ไ ด้ ดี ก็ควรได้ รั บ ความเห็น ชอบจากผู้ คนทุ กหมู่ เหล่ า ของประเทศนั้ น ๆในแง่ นี้
รัฐธรรมนูญฉบับค.ศ. 1945 ซึ่งผ่านกระบวนการร่างอย่างรีบเร่ง ไม่ได้เปิดโอกาสให้ประชากรมีส่วนร่วมในการ
กาหนดทิศทางของประเทศ ดังนั้นภาระในการสร้างชาติจึงย่อมตกเป็นของผู้นาที่จะทาให้หลักการที่กาหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญปรากฏเป็นรูปธรรม
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