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ค าน า 
 

ประเทศอินโดนีเซียถือเป็นประเทศในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีพัฒนำกำรด้ำนประชำธิปไตย
อย่ำงต่อเนื่อง กลไกกำรพัฒนำประชำธิปไตยอินโดนีเซียนั้นเกิดจำกปัญหำภำยในที่ถูกสะสมในยุคเผด็จ
กำรทหำรสุฮำร์โต ควำมล้มเหลวในกำรบริหำรจัดกำรของรัฐบำลเผด็จกำรท ำให้ประชำชนลุกขึ้นต่อสู้และ
น ำไปสู่กำรปฏิรูประบอบกำรเมืองกำรปกครองสู่ควำมเป็นประชำธิปไตย บริบทกำรเมืองของอินโดนีเซียใน
ปัจจุบันนั้นเป็นสำธำรณรัฐมีกำรจัดรูปแบบกำรปกครองแบบรัฐเดี่ยว มีประธำนำธิบดีเป็นทั้งประมุขของ
ประเทศและหัวหน้ำฝ่ำยบริหำร ประธำนำธิบดีมำจำกกำรเลือกตั้งโดยตรงจำกประชำชน สำเหตุหนึ่งที่ท ำให้
ระบอบประชำธิปไตยในสำธำรณรัฐอินโดนีเซียมีควำมมั่นคงเพรำะกำรมีเสถียรภำพของกลไกกำรท ำงำนของ
รัฐสภำ โดยกลไกที่ส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรท ำงำนของฝ่ำยนิติบัญญัติ คือ กำรรวมกลุ่มทำงกำรเมืองใน
รัฐสภำ ซึ่งมีบทบำทในกำรอภิปรำยร่ำงกฎหมำย นโยบำยสำธำรณะ กำรเสนอควำมคิดเห็นและตรวจสอบกำร
ท ำงำนของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและสมำชิกสภำผู้แทนภูมิภำค รวมถึงกำรเป็นสมำชิกในคณะกรรมำธิกำร
ชุดต่ำง ๆ ในรัฐสภำ ดังนั้นควำมส ำคัญของกลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำจึงเป็นกำรขับเคลื่อนกำรท ำงำนของ
รัฐสภำอินโดนีเซียให้มีประสิทธิภำพ 

สถำบันพระปกเกล้ำ จึงจัดให้มีกำรศึกษำ เรื่อง “กำรรวมกลุ่มในรัฐสภำเพ่ือกิจกรรมทำงกำรเมืองของ
รัฐสภำอินโดนีเซีย” ภำยใต้โครงกำรเพ่ือพัฒนำประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยนิติบัญญัติ เพ่ือศึกษำกลไก
และเงื่อนไขของรัฐสภำอินโดนีเซียที่ท ำให้เกิดกำรรวมกลุ่มทำงกำรเมืองของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 
สมำชิกสภำผู้แทนภูมิภำค โดยแต่ละกลุ่มกำรเมืองประกอบด้วยตัวแทนจำกสมำชิกพรรคกำรเมืองหลำกหลำย
พรรคที่ได้รับกำรเลือกตั้งเข้ำไปในรัฐสภำ แนวคิดกำรรวมกลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำอยู่บนพ้ืนฐำนของ
อุดมกำรณ์ทำงกำรเมืองเดียวกัน มีร่ำงกฎหมำยและนโยบำยสำธำรณะที่จะผลักดันร่วมกัน ซึ่งกำรรวมกลุ่ม
ดังกล่ำวมีภำรกิจหลักในกำรด ำเนินกิจกรรมทำงกำรเมืองภำยในรัฐสภำ สถำบันพระปกเกล้ำ หวังเป็นอย่ำงยิ่ง
ว่ำรำยงำนกำรศึกษำวิจัยฉบับนี้จะเป็นข้อมูลส ำคัญส ำหรับฝ่ำยนิติบัญญัติในกำรเป็นแนวทำงเพ่ือขับเคลื่อนกำร
ท ำงำนด้ำนนิติบัญญัติให้เกิดประสิทธิภำพต่อไป 
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บทสรุปผู้บริหาร 
  

อินโดนีเซียเป็นประเทศหนึ่งในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีกำรเปลี่ยนผ่ำนไปสู่ควำมเป็น
ประชำธิปไตยได้อย่ำงประสบผลส ำเร็จ ก่อนหน้ำนี้อินโดนีเซียได้เผชิญกับควำมเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมื อง
เริ่มต้นตั้งแต่ได้รับเอกรำช สุกำร์โนด ำรงต ำแหน่งเป็นประธำนำธิบดี และมีควำมพยำยำมในกำรใช้ระบอบ
ประชำธิปไตยแบบรัฐสภำแต่ไม่ประสบผลส ำเร็จ จนต้องเปลี่ยนมำเป็นระบอบประชำธิปไตยแบบชี้น ำ แต่ด้วย
สภำวะควำมระส่ ำระส่ำยทำงกำรเมืองที่เกิดขึ้นได้น ำไปสู่กำรยึดอ ำนำจโดยนำยพลสุฮำร์โตและได้สถำปนำเป็น
ยุคระเบียบใหม่ สุฮำร์โตได้จ ำกัดพ้ืนที่และจ ำนวนพรรคกำรเมืองในรัฐสภำ จนกระทั่งเกิดวิกฤตกำรณ์กำรเงิน
ในเอเชียท ำให้สุฮำร์โตต้องลงจำกต ำแหน่งอย่ำงถำวร ปิดต ำนำนผู้น ำเผด็จกำรที่ครองอ ำนำจยำวนำนถึง 32 ปี 
เมื่อถึงจุดแตกหักในช่วงวิกฤตปี 1997 รวมกับควำมล้มเหลวในกำรบริหำรจัดกำรของรัฐบำลเผด็จกำร ควำม
ล้มเหลวดังกล่ำวได้ท ำให้ประชำชนลุกขึ้นต่อสู้เพ่ือเรียกร้องกำรปฏิรูประบอบกำรปกครองสู่ประชำธิปไตยที่
ประชำชนมีสิทธิและเสรีภำพ โดยมีกำรเรียกร้องให้มีกำรปฏิรูปในหลำยด้ำนด้วยกัน เช่น กำรกระจำยอ ำนำจ 
กำรลดบทบำทกองทัพ และกำรปฏิรูปกฎหมำยเก่ียวกับกำรจัดตั้งพรรคกำรเมือง รวมไปถึงรูปแบบของรัฐสภำ  

รัฐสภำอินโดนีเซียอยู่ในรูปแบบสภำเดี่ยว ฝ่ำยนิติบัญญัติมีอ ำนำจในกำรออกกฎหมำยบังคับใช้ มีกำร
แยกอ ำนำจหน้ำที่ระหว่ำงฝ่ำยนิติบัญญัติกับฝ่ำยบริหำรอย่ำงชัดเจน จึงท ำให้กลไกกำรท ำงำนของรัฐสภำมี
ประสิทธิภำพ ตัวอย่ำงเช่น กลไกกำรถอดถอนที่มีผลบังคับใช้ได้จริง จำกประวัติศำสตร์กำรเมืองของอินโดนีเซีย
ที่มีกำรถอดถอนนำยอับดุล เรำะห์มำน วำฮิด ประธำนำธิบดีคนที่สำมของอินโดนีเซียให้ออกจำกต ำแหน่งในปี 
2001 นอกจำกนี้รัฐสภำอินโดนีเซียยังมีกลไกส ำคัญที่อนุญำตให้สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรสำมำรถรวมตัวเป็น
กลุ่มทำงกำรเมืองภำยในรัฐสภำเพ่ือเสนอควำมคิดเห็นเกี่ยวกับร่ำงกฎหมำยหรือเสนอข้อคิดเห็นต่อนโยบำย
หรือกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ของฝ่ำยรัฐบำล กล่ำวคือ สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรที่มำจำกหลำกหลำยพรรค
กำรเมือง สำมำรถรวมตัวกันเพ่ือเสนอร่ำงกฎหมำยต่อรัฐสภำ ซึ่งบำงครั้งสมำชิกรัฐสภำอำจมีควำมคิดเห็นที่
แตกต่ำงจำกพรรคกำรเมืองต้นสังกัด แต่รัฐสภำอินโดนีเซียได้อนุญำตให้สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรสำมำรถเข้ำ
ร่วมกับสมำชิกต่ำงพรรคกำรเมืองในกำรเสนอร่ำงกฎหมำยและท ำกิจกรรมทำงกำรเมืองร่วมกันได้ ดังนั้นจึงท ำ
ให้พรรคกำรเมืองที่มีจ ำนวนสมำชิกในสภำน้อย สำมำรถใช้สิทธิใช้เสียงลงมติในสภำได้ ไม่เป็นกำรผูกขำดหรือ
ต้องเห็นชอบกับมติของพรรคกำรเมืองที่ตนสังกัดหรือพรรคกำรเมืองขนำดใหญเ่ท่ำนั้น 

กำรรวมกลุ่มในรัฐสภำเพ่ือกิจกรรมทำงกำรเมือง (fraksi) เป็นปรำกฎกำรณ์ทำงกำรเมืองที่เกิดขึ้นใน
ระบบกำรเมืองกำรปกครองของอินโดนีเซียมำเป็นเวลำนำน และได้ทวีบทบำทควำมส ำคัญมำกขึ้นเป็นล ำดับ 
กระทั่งน ำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงครั้งส ำคัญในทำงกำรเมืองอินโดนีเซียหลำยครั้ง จำกกำรศึกษำถึงรัฐสภำและ
ลักษณะ รูปแบบกำรรวมกลุ่มในรัฐสภำเพ่ือกิจกรรมทำงกำรเมือง ได้ก่อให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อกลุ่ม
กำรเมืองที่มีบทบำทและอิทธิพลในรัฐสภำ รวมถึงประเด็นต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่ำงเป็นระบบมำกยิ่งขึ้น  

ส ำหรับปัจจัยและกลไกที่ส่งเสริมให้เกิดกำรรวมตัวเป็นกลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำอินโดนีเซีย พบว่ำ
กลุ่มกำรเมืองเป็นกลไกหนึ่งที่ส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรท ำงำนของรัฐสภำอินโดนีเซียให้มีประสิทธิภำพ เพรำะ
กำรรวมกลุ่มของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรเป็นกำรด ำเนินกิจกรรมทำงกำรเมืองในรัฐสภำรูปแบบหนึ่ง โดยแต่
ละกลุ่มกำรเมืองประกอบด้วยตัวแทนจำกพรรคกำรเมืองหลำกหลำยพรรค มีผู้เชี่ยวชำญด้ำนต่ำง ๆ ในแต่ละ
กลุ่มกำรเมือง ซึ่งสำมำรถท ำหน้ำที่ในกำรพิจำรณำวินิจฉัยและเสนอเรื่องต่ำง ๆ ภำยในขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยมีจุดประสงค์ทำงกำรเมืองร่วมกันในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำนให้แก่
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร อีกท้ังบทบำทของกลุ่มกำรเมืองในรัฐสภำได้ท ำหน้ำที่ในกำรตรวจสอบกิจกรรมต่ำง ๆ 
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ในรัฐสภำที่ถูกเสนอโดยฝ่ำยบริหำร รวมทั้งรับและส่งต่อปณิธำนของสังคมเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชำชนในสังคม 

ดังนั้น สถำนะและบทบำทของกลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำอินโดนีเซียจึงมีบทบำทส ำคัญที่จะน ำไปสู่
กำรตัดสินใจในกระบวนกำรร่ำงกฎหมำย นโยบำยสำธำรณะ เพรำะกำรแสดงจุดยืนทำงกำรเมืองของกลุ่มทำง
กำรเมืองโดยกำรตั้งค ำถำมและกำรแสดงควำมคิดเห็น บนพ้ืนฐำนของกำรพิจำรณำและกำรแสดงควำมเห็นที่
พ้องกัน กลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำอินโดนีเซียได้ท ำให้บทบำทของพรรคกำรเมืองในอินโดนีเซียชัดเจนมำกขึ้น 
สังคมและประชำชนมีช่องทำงในกำรเสนอควำมคิดเห็น กลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำอินโดนีเซียจึงถือเป็น
เครื่องมือหนึ่งที่ส ำคัญในระบอบกำรเมืองของอินโดนีเซีย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4 

Executive Summary 
 

Indonesia is one of the countries in Southeast Asia that has made a successful transition 
to democracy.  Previously, Indonesia has experienced political changes since independence. 
Sukarno served as president and attempts to use parliamentary democracy, but without 
success until having to change to Guided Democracy, the state of political unrest that occurred 
led to the seizure of power by General Suharto and the establishment of the New Order era. 
Suharto restricted the area and number of political parties in parliament. This is until the Asian 
financial crisis forced Suharto to step down permanently, closing the legend of a dictatorial 
leader who has been in power for 32 years. At the breaking point of the 1997 crisis, combined 
with the failure of the dictatorial government's management, the failure led the people to 
stand up and demand reform of the regime towards democracy in which people have rights 
and freedoms.  Since then there have been calls for reform in many areas together such as 
the distribution of power reduction of the role of the army and the reform of the law relating 
to the formation of political parties including the form of the parliament. 

The Indonesian parliament is unicameral.  The legislative branch has the power to 
enforce laws.  There is a clear separation of powers and duties between the legislative and 
executive branches,  thus making the working mechanisms of the parliament more efficient, 
for example,  in the political history of Indonesia, Abdul Rahman Wahid, Indonesia's third 
president, was removed from position in 2001.  In addition, the Indonesian parliament has an 
important mechanism that allows members of parliament to form political groups within the 
parliament to present their opinions on bills or to make recommendations on government 
policies or activities.  That is, members of the House of Representatives from various political 
parties can come together to present a bill to the parliament.  Sometimes members of 
parliament may have different opinions from their parties. However, the Indonesian parliament 
has allowed lawmakers to join members of different parties in proposing bills and doing joint 
political activities.  Therefore, political parties with a small number of members in the House 
of Representatives are able to exercise the right to vote in the House of Representatives. It is 
not a monopoly or must agree with the resolutions of the political party it belongs to or a 
large political party only. 

Political grouping in the Indonesian parliament ( fraksi)  has long been a political 
phenomenon in Indonesia's political system and has played an increasingly important role.  It 
led to several major changes in Indonesian politics.  From the study, it was found that there 
was no systematic research on the parliament and the nature of the form of association in 
parliament for political activities.  However, the study of such political groups will create 
knowledge and understanding of political groups that have roles and influences, including 
various related issues in a deeper and more systematic way. 
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A study of factors and mechanisms that promote political integration in the Indonesian 
parliament.  The political grouping was found to be one of the mechanisms that drive the 
efficiency of the Indonesian parliament.  It is one of the mechanisms that drive the efficiency 
of the Indonesian parliament because the assembly of members of the House of 
Representatives is a form of political activity in the House of Representatives.  Each political 
group consists of representatives from various political parties.  There are different experts in 
each political group,  that can efficiently perform duties in considering, diagnosing, and 
proposing various matters within the scope of authority, with a common political aim to 
increase the efficiency of the work of members of the House of Representatives.  Moreover, 
the role of political groups in parliament is to monitor activities in parliament proposed by 
the executive branch as well as receive and pass on the aspirations of the society in order to 
maximize the benefit of the people. 
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บทท่ี 1  
บทน า 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 

 
 ปัจจุบันนี้สำมำรถกล่ำวได้ว่ำอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีควำมเป็นประชำธิปไตยมำกที่สุดในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ประธำนำธิบดีคนแรกของประเทศอย่ำงสุกำร์โน 1 (Sukarno) ได้มีควำมพยำยำมน ำเอำ
ระบอบประชำธิปไตยแบบรัฐสภำมำใช้ปกครองประเทศในช่วงปี 1945-1965 ซึ่งเป็นช่วงแรกของกำรก่อตั้งรัฐ
อินโดนีเซีย แต่ในช่วงนั้นประเทศต้องเผชิญภัยคุกคำมต่ำง ๆ มำกมำย จึงจ ำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบกำร
ปกครองของประเทศครั้งแรกโดยกำรลดควำมส ำคัญของผู้แทนที่มำจำกกำรเลือกตั้งโดยประชำชน เปิดโอกำส
ให้กองทัพเข้ำมำมีอ ำนำจมำกขึ้น จนถูกขนำนนำมว่ำ “ยุคประชำธิปไตยแบบชี้น ำ” (Guided Democracy) 
จนกระทั่งปี 1965 ได้เกิดเหตุวุ่นวำยทำงกำรเมือง เกิดกำรรัฐประหำรโดยนำยพลสุฮำร์โต (Suharto)  ก้ำว
ขึ้นมำเป็นประธำนำธิบดีและรวบอ ำนำจกำรบริหำรไว้อย่ำงเบ็ดเสร็จและสถำปนำให้เป็น “ยุคระเบียบใหม่” 
(New Order) เป็นเวลำยำวนำนกว่ำ 32 ปี จนมีกำรเดินขบวนประท้วงครั้งใหญ่ของประชำชนในค.ศ. 1997 
เพ่ือขับไล่นำยพลสุฮำร์โตให้ออกจำกต ำแหน่งและเรียกร้องให้มีกำรปฏิรูปกำรเมืองให้เป็นประชำธิปไตย  
ถือเป็นจุดเริ่มต้นของกำรปฏิรูป  (Reformation) ประเทศครั้ งใหญ่ทั้ งทำงกำรเมือง และเศรษฐกิจ  
จนประสบควำมส ำเร็จในปัจจุบัน 
 บริบทกำรเมืองในปัจจุบัน อินโดนีเซียเป็นสำธำรณรัฐมีกำรจัดรูปแบบกำรปกครองแบบรัฐเดี่ยว 
(unitary state) มีกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย มีประธำนำธิบดีเป็นทั้งประมุขของประเทศและ
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำร ประธำนำธิบดีมำจำกกำรเลือกตั้งโดยตรงจำกประชำชน สำเหตุที่ระบอบประชำธิปไตย 
ในสำธำรณรัฐอินโดนีเซียมั่นคงยั่งยืนมำกเพรำะกำรมีเสถียรภำพของกลไกกำรท ำงำนของรัฐสภำส่วนหนึ่ง  
ผนวกกับพลังประชำชนที่ต้องกำรขับเคลื่อนให้เป็นรัฐประชำธิปไตย ภำยหลังจำกกำรสิ้นสุดยุคเผด็จกำร
ต่อเนื่องยำวนำนของนำยพลสุฮำร์โต สำธำรณรัฐอินโดนีเซียได้มีควำมพยำยำมปรับโครงสร้ำงทำงกำรเมือง 
โดยลดบทบำทของกองทัพในทำงกำรเมือง จ ำกัดที่นั่งของทหำรในรัฐสภำ จนน ำไปสู่กำรปฏิรูปกองทัพครั้งใหญ่  

รัฐสภำของอินโดนีเซียอยู่ในรูปแบบสภำเดี่ยว ฝ่ำยนิติบัญญัติมีอ ำนำจในกำรออกกฎหมำยบังคับใช้  
มีกำรแยกอ ำนำจหน้ำที่ระหว่ำงฝ่ำยนิติบัญญัติกับฝ่ำยบริหำรที่ชัดเจน จึงท ำให้กลไกกำรท ำงำนของรัฐสภำ  
มีประสิทธิภำพ ตัวอย่ำงเช่น กลไกกำรถอดถอนที่มีผลบังคับใช้ได้จริง จำกประวัติศำสตร์กำรเมือง  
ของอินโดนีเซียที่มีกำรถอดถอนนำยอับดุล เรำะห์มำน วำฮิด ประธำนำธิบดีคนที่ สำมของอินโดนีเซียให้ออก
จำกต ำแหน่งในปี 2001 นอกจำกนี้รัฐสภำอินโดนีเซียยังมีกลไกส ำคัญที่อนุญำตให้สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
สำมำรถรวมตัวเป็นกลุ่มทำงกำรเมืองภำยในรัฐสภำเพ่ือเสนอร่ำงกฎหมำยหรือเสนอข้อคิดเห็นต่อรัฐสภำ 

                                                           
1 ในอินโดนีเซียชื่อของคนส่วนใหญ่ โดยเฉพำะกลุ่มชำติพันธุ์ชวำ มำจำกภำษำสันสกฤต ซ่ึงได้รับ อิทธิพลจำกวรรณกรรมเรื่องรำมำยำณะ 
(รำมเกียรติ์) ซ่ึงประธำนำธิบดีสุกำร์โนและสุฮำร์โตเป็นคนจำกกลุ่มชำติพันธุช์วำ ดังนั้นเพื่อควำมถูกต้องตำมหลักภำษำจงึต้องถอดเสียงชื่อ Sukarno 
เป็น สุกำร์โน เพรำะมำจำกชื่อ สุกรรณ ในภำษำสันสกฤต เช่นเดียวกับชื่อของสุฮำร์โต (Suharto)  
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กล่ำวคือ สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรที่มำจำกหลำกหลำยพรรคกำรเมือง สำมำรถรวมตัวกันเพ่ือเสนอ 
ร่ำงกฎหมำยต่อรัฐสภำ ซึ่งบำงครั้งสมำชิกอำจมีควำมคิดเห็นที่แตกต่ำงจำกพรรคกำรเมืองต้นสังกัด แต่รัฐสภำ
อินโดนีเซียได้อนุญำตให้สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรสำมำรถเข้ำร่วมกับสมำชิกต่ำงพรรคกำรเมืองในกำรเสนอร่ำง
กฎหมำยและท ำกิจกรรมทำงกำรเมืองร่วมกันได้ ดังนั้นจึงท ำให้พรรคกำรเมืองที่มีจ ำนวนสมำชิกในสภำน้อย 
สำมำรถใช้สิทธิใช้เสียงลงมติในสภำได้ ไม่เป็นกำรผูกขำดหรือต้องเห็นชอบกับมติของพรรคกำรเมืองที่ตนสังกัด
หรือพรรคกำรเมืองที่มีสมำชิกจ ำนวนมำกเท่ำนั้น 

ดังนั้นกำรรวมตัวเป็นกลุ่มกำรเมืองของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรจึงเป็นกลไกส ำคัญของรัฐสภำ
อินโดนีเซีย มีกำรประชุมสมำชิกกลุ่มกำรเมืองทุกสัปดำห์ เพ่ือพิจำรณำเกี่ยวกับบทบำทอ ำนำจหน้ำที่และ
ข้อเสนอของกลุ่ม กำรลงมติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้นสมำชิกในกลุ่มกำรเมืองเดียวกันจะลงมติเช่นเดียวกัน 
นับเป็นจุดเด่นของกลไกกำรรวมตัวเป็นกลุ่มกำรเมืองเพรำะจะช่วยท ำให้สมำชิกสำมำรถมีควำมคิดเห็นที่
แตกต่ำงจำกพรรคกำรเมืองต้นสังกัดได้ ที่ส ำคัญสำมำรถใช้สิทธิในสภำได้อย่ำงเต็มที่ ไม่เป็นกำรผูกขำดหรือ
ต้องเป็นไปตำมมติของพรรคกำรเมืองที่ตัวเองสังกัดเท่ำนั้น อีกทั้งมติต่ำง ๆ ก็ไม่ได้ถูกตัดสินชี้ขำดจำกพรรค
กำรเมืองที่มีสมำชิกจ ำนวนมำกเท่ำนั้น  

งำนวิจัยฉบับนี้จึงมุ่งศึกษำปัจจัยและกลไกที่ส่งเสริมให้เกิดกำรรวมตัวเป็นกลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำ
อินโดนีเซีย ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งที่ส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรท ำงำนของรัฐสภำอินโดนีเซียให้มีประสิทธิภำพ 
เพรำะกำรรวมกลุ่มของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรเป็นกำรด ำเนินกิจกรรมทำงกำรเมืองในสภำรูปแบบหนึ่ง  
โดยแต่ละกลุ่มกำรเมืองประกอบด้วยตัวแทนจำกพรรคกำรเมืองหลำกหลำยพรรค มีผู้เชี่ยวชำญด้ำนต่ำง ๆ  
ในแต่ละกลุ่มกำรเมือง ซึ่งสำมำรถท ำหน้ำที่ในกำรพิจำรณำวินิจฉัยและเสนอเรื่องต่ำง ๆ ภำยในขอบเขตอ ำนำจ
หน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ อีกทั้งศึกษำถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงกำรรวมกลุ่มกำรเมืองและพรรคกำรเมือง 
เงื่อนไขที่ส่งเสริมให้สมำชิกรัฐสภำอินโดนีเซียสำมำรถรวมกลุ่มกันได้ โดยกำรศึกษำกำรรวมกลุ่มในรัฐสภำ
อินโดนีเซียนั้นจะเป็นแนวทำงที่สำมำรถน ำมำปรับใช้กับรัฐสภำของไทยได้ 
 

1.2 วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษำกลไกและเงื่อนไขของรัฐสภำอินโดนีเซียที่ท ำให้เกิดกำรรวมกลุ่มทำงกำรเมืองของ
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรภำยในรัฐสภำ 

2. เพ่ือศึกษำถึงบทบำทและอิทธิพลของกำรรวมกลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำอินโดนีเซีย 
3. เพ่ือวิเครำะห์ปัจจัยทีส่่งผลต่อกำรท ำงำนของสมำชิกรัฐสภำที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกกลุ่มทำง 

กำรเมือง 
 

1.3 ขอบเขตการวิจัย 

ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ ท ำกำรศึกษำกลไกและเงื่อนไขของรัฐสภำอินโดนีเซียที่ส่งเสริมให้เกิดกำรรวมกลุ่ม
ทำงกำรเมือง บทบำทและอิทธิพลของกลุ่มกำรเมืองในรัฐสภำต่อกำรขับเคลื่อนกิจกรรมทำงกำรเมืองในรัฐสภำ
อินโดนีเซีย รวมถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรท ำงำนของสมำชิกรัฐสภำที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกกลุ่มทำงกำรเมือง 
เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรท ำงำนของรัฐสภำให้มำกยิ่งขึ้น 
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1.4 ระเบียบวิธีวิจัย 

 วิธีกำรศึกษำวิจัยเชิงคุณภำพ โดยใช้กำรวิจัยเชิงเอกสำร (documentary research) เป็นกำรรวบรวม
และวิเครำะห์ข้อมูลจำกหนังสือ วำรสำร บทควำม และเอกสำรที่เกี่ยวข้องทั้งภำษำไทย อังกฤษและอินโดนีเซีย 
และมีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลโดยกำรสัมภำษณ์ผู้เกี่ยวข้องและผู้เชี่ยวชำญทำงด้ำนกำรเมืองกำรปกครองของ
อินโดนีเซียทั้งนักวิชำกำรชำวอินโดนีเซียและไทย 
 

1.5 วิธีการวิจัย 

 วิจัยเอกสำรและสัมภำษณ์ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรเมืองกำรปกครองอินโดนีเซียทั้งไทยและอินโดนีเซีย  
โดยแบ่งเป็นนักวิชำกำรชำวอินโดนีเซียสำขำรัฐศำสตร์ จำกมหำวิทยำลัยสุรำบำยำ (Universitas Surbaraya) 
นักวิชำกำรสำขำวิชำกฎหมำยจำกมหำวิทยำลัยอิสลำมอินโดนีเซีย (Universitas Islam Indonesia) เจ้ำหน้ำที่
ส ำนัก เลขำธิกำรสภำผู้ แทนรำษฎรแห่ งสำธำรณรัฐ อินโดนี เซีย  สมำชิก fraksi Partai Persatuan 
Pembanguan (PPP) จ ำนวน 4 คนและอำจำรย์ผู้เชี่ยวชำญด้ำนอินโดนีเซียศึกษำจำกมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 
รวมทั้งหมดเป็นจ ำนวน 2 คน 
 

1.6 ระยะเวลาด าเนินโครงการ  
 ใช้ระยะเวลำในกำรศึกษำวิจัย ระหว่ำงเดือนมกรำคม 2565– พฤษภำคม 2565 
 

1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ท ำให้มีฐำนข้อมูลเกี่ยวกับกลไกกำรท ำงำนของรัฐสภำอินโดนีเซียที่เ อ้ือให้มีกำรรวมกลุ่ม  
ทำงกำรเมืองของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรในกำรเสนอควำมคิดเห็นและกิจกรรมทำงกำรเมือง 

2. ท ำให้มีฐำนข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนำกำรและหลักกำรท ำงำนของกลุ่มกำรเมืองในรัฐสภำอินโดนีเซีย 
ซึ่งเป็นประเทศที่มีพัฒนำกำรทำงด้ำนประชำธิปไตยที่ก้ำวหน้ำที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 

1.8 นิยามศัพท์2 
 1.  สภำที่ปรึกษำประชำชน หรือรัฐสภำ The People’s Consultative Assemble หรือ Majelis 
Permusyawaratan Rakyat (MPR) มีจ ำนวนสมำชิก 711 คน มำจำกสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 575 คน 
และสสมำชิกสภำผู้แทนภูมิภำค 136 คน 
 2.  สภำผู้แทนรำษฎร The House of Representatives of The Republic of Indonesia หรือ 
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) มีจ ำนวนสมำชิก 575 คน มีวำระ 5 ปี มำจำกกำรเลือกตั้ง เป็นตัวแทน
พรรคกำรเมืองที่ได้รับคะแนนเสียงอย่ำงน้อยร้อยละ 2.5  
 3.  สภำผู้แทนภูมิภำค Regional Representative Council หรือ Dewan Perwakilan Daerah 
(DPD) ถูกจัดตั้งขึ้นในปี 2004 มีจ ำนวนสมำชิก 136 คน มำจำกกำรเลือกตั้งจังหวัดละ 4 คน อินโดนีเซียมี
ทั้งหมด 34 จังหวัด มีสิทธิในกำรเสนอกฎหมำยที่เก่ียวกับกำรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่ำนั้น 

                                                           
2 นิยำมศัพท์ ดูเพิ่มเติมได้จำก Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Jakarta, 2008. 
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 4. กำรรวมกลุ่มในรัฐสภำ (Fraksi หรือ Faction) คือ กำรรวมกลุ่มของสมำชิกรัฐสภำทั้งจำก
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร (DPR) และสมำชิกสภำผู้แทนภูมิภำค (DPRD) ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำร
ท ำงำนของฝ่ำยนิติบัญญัติ เป็นศูนย์รวมของสมำชิกรัฐสภำเพ่ือร่วมกันดูแลและพัฒนำประสิทธิภำพกำรท ำงำน
ของสมำชิกรัฐสภำ 
 5. กลุ่มกอลคำร์ (Golkar หรือ Golongan Karya) เป็นกลุ่มที่ถูกจัดตั้ งขึ้นในยุคระเบียบใหม่  
โดยเริ่มแรกเป็นกลุ่มที่รวมนำยทหำรต่ำง ๆ แต่ภำยหลังเปลี่ยนเป็นพรรคกำรเมือง และมีบทบำทสูงที่สุด  
ในยุคระเบียบใหม่ 
 6. คณะกรรมกำรแห่งชำติอินโดนีเซีย (Komite Nasional Indonesia Pusat : KNIP) หลังจำก
อินโดนีเซียประกำศเอกรำช มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรแห่งชำติอินโดนีเซียขึ้นเสมือนเป็นรัฐสภำแห่งแรกของ
อินโดนีเซีย แต่สมำชิกไม่ได้จำกกำรเลือกตั้ง ท ำงำนในช่วงปี 1945 – 1949 
 7. ปัญจศีล (Pancasila) เป็นปรัชญำในกำรปกครองประเทศอินโดนีเซีย 5 ข้อ คือ 1) ควำมเชื่อในพระ
เจ้ำองค์เดียว 2) มนุษยนิยม 3) ชำตินิยม 4) หลักกำรแห่งประชำธิปไตยที่เป็นอ ำนำจอธิปไตยของปวงชน และ 
5) ควำมยุติธรรมในสังคม 
 8. รัฐธรรมนูญฉบับปี 1945 (Undang –Undang dasar หรือ UUD) เป็นกฎหมำยสูงสุดของ
อินโดนีเซียประกำศใช้ในปี 1945  
 9. สภำประชำชน (Volksraad หรือ Dewan Rakyat) ถือเป็นต้นก ำเนิดรัฐสภำของอินโดนีเซีย 
ในปัจจุบัน 
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บทท่ี 2  
การเมืองและรัฐสภาอนิโดนีเซีย 

 
ในปัจจุบันกำรเมืองของสำธำรณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia) ด ำเนินไปภำยใต้ระบอบ

ประชำธิปไตยในระบบประธำนำธิบดีที่ มีลั กษณะของรัฐสภำ ( presidential with parliamentary 
characteristics) โดยประธำนำธิบดีมำจำกกำรเลือกตั้งโดยตรงจำกประชำชน ท ำหน้ำที่เป็นทั้งประมุขของ
ประเทศและหัวหน้ำฝ่ำยบริหำร มีระบบกำรเลือกตั้งที่มีกำรแข่งขันกันระหว่ำงหลำยพรรคกำรเมือง รัฐบำลท ำ
หน้ำที่เป็นองค์กรที่ใช้อ ำนำจบริหำร ส่วนอ ำนำจนิติบัญญัติถูกใช้ร่วมกันระหว่ำงรัฐบำลและสภำผู้แทนรำษฎร 
ขณะเดียวกันอ ำนำจตุลำกำรเป็นของฝ่ำยตุลำกำรที่ เป็นอิสระจำกฝ่ำยบริหำรและฝ่ำยนิติบัญญัติ   
จำกประวัติศำสตร์กำรเมืองของอินโดนีเซียจะพบว่ำได้มีกำรปฏิรูปหลำยครั้งและส่งผลให้เกิดควำม
เปลี่ยนแปลงของโครงสร้ำงสถำบันทำงกำรเมืองต่ำง ๆ ส ำหรับบทนี้จะกล่ำวถึงระบบกำรเมืองที่มีพัฒนำกำรถึง
ควำมเป็นประชำธิปไตยและส่งผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงสถำบันทำงกำรเมือง โดยเฉพำะรัฐสภำ อีกทั้งรูปแบบ
ของรัฐสภำในแต่ละยุคที่ผันแปรไปตำมกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมืองของอินโดนีเซียอีกด้วย 
 

2.1 การเมืองอินโดนีเซีย 

 ประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศหนึ่งที่มีประวัติศำสตร์กำรเมืองที่น่ำสนใจ โดยเฉพำะพัฒนำกำรควำม
เป็นประชำธิปไตย เริ่มตั้งแต่กำรก่อร่ำงสร้ำงประเทศที่น ำเอำระบบกำรเมืองกำรปกครองแบบรัฐสภำมำใช้ แต่
ด ำเนินอยู่ได้เพียงชั่วครำว และเปลี่ยนไปสู่ กำรปกครองระบอบอ ำนำจนิยมในยุคระเบียบใหม่ภำยใต้
ประธำนำธิบดีสุฮำร์โตยำวนำนกว่ำ 32 ปี จนมีกำรเรียกร้องให้มีกำรปฏิรูปกำรเมือง สังคม และเศรษฐกิจ
เกิดขึ้นในปี 1998 อินโดนีเซียจึงได้กลับเข้ำสู่เส้นทำงประชำธิปไตยอีกครั้ง ในที่สุดอินโดนีเซียก็ได้รับกำร
ยอมรับจำกนำนำชำติว่ำเป็นประเทศที่มีพัฒนำกำรด้ำนประชำธิปไตยที่โดดเด่นกว่ำประเทศอ่ืนในภูมิภำค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 1) เส้นทางการเมืองของอินโดนีเซีย 
 อินโดนีเซียกลำยเป็นประเทศต้นแบบในกำรเปลี่ยนแปลงระบบกำรเมืองจำกเผด็จกำรทหำรสู่
ประชำธิปไตย และถือเป็นประเทศก้ำวหน้ำที่สุดในกำรปฏิรูปกำรเมืองในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
หลังจำกประกำศเอกรำชอินโดนีเซียมีควำมพยำยำมใช้กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยแบบรัฐสภำ 
โดยมีประธำนำธิบดีเป็นประมุข ประธำนำธิบดีคนแรกคือ สุกำร์โน (Sukarno) พร้อมกับกำรประกำศใช้
รัฐธรรมนูญปี 1945 (Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 หรือ UUD’45) ถือเป็นฉบับแรก
ของประเทศและใช้มำจนกระทั่งปัจจุบัน ซึ่งมีกำรแก้ไขมำแล้วจ ำนวน 4 ครั้ง ตั้งแต่ช่วงปี 1999 – 2002 ควำม
เปลี่ยนแปลงทำงกำรเมืองครั้งส ำคัญของอินโดนีเซียเกิดขึ้นในปี 1997 ถือเป็นจุดเปลี่ยนให้ประเทศอินโดนีเซีย
ได้เข้ำสู่ยุคปฏิรูปทำงกำรเมืองขนำนใหญ่  

ประธำนำธิบดีคนแรกอย่ำงสุกำร์โนมีควำมพยำยำมในกำรน ำเอำระบอบประชำธิปไตยแบบรัฐสภำมำใช้ 
โดยมีกำรออกกฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกตั้งเป็นครั้งแรกในปี 1952 ซึ่งทุกฝ่ำยเห็นร่วมกันให้จัดกำรเลือกตั้ง
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สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรขึ้นในวันที่ 29 กันยำยน ปี 1955 รวมทั้งกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำร่ำงรัฐธรรมนูญ  
(the Constitutional Assembly) ครั้งแรกในวันที่ 15 ธันวำคม ปี 1955 ชนชั้นน ำในประเทศอินโดนีเซียส่วน
ใหญ่เห็นควรให้มีกำรเลือกตั้งแบบสัดส่วน (proportional representation) โดยมีพรรคกำรเมืองเข้ำร่วม 
กำรเลือกตั้งครั้งแรกของประเทศกว่ำ 28 พรรคเพ่ือต้องกำรเข้ำไปท ำหน้ำที่บริหำรประเทศในรัฐสภำ  
ส ำหรับกำรเลือกตั้งครั้งแรกของสำธำรณรัฐอินโดนีเซียถือว่ำค่อนข้ำงประสบควำมส ำเร็จ มีควำมเป็น
ประชำธิปไตย ประชำชนใช้สิทธิ์ได้อย่ำงเต็มที่  

แต่เนื่องจำกปัญหำภำยในที่เกิดจำกกระบวนกำรสร้ำงชำติ ท ำให้อินโดนีเซียต้องประสบกับควำมไม่มี
เสถียรภำพทำงกำรเมือง อีกท้ังต้องเผชิญภัยคุกคำมทั้งจำกภำยในและภำยนอกประเทศ ในปี 1958 สุกำร์โนได้
เปลี่ยนรูปแบบกำรปกครองเป็นแบบอ ำนำจนิยมโดยนิยำมให้เป็นระบอบประชำธิปไตยแบบชี้น ำ (Guided 
Democracy) เนื่องจำกสุกำร์โนต่อต้ำนอ ำนำจตะวันตก และสนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์อินโดนีเซีย (Partai 
Komunis Indonesia หรือ PKI) พร้อมทั้งกำรขยำยอ ำนำจฝ่ำยบริหำรไปในด้ำนต่ำง ๆ มำกข้ึน ลดควำมส ำคัญ
ของผู้แทนที่มำจำกกำรเลือกตั้งโดยประชำชน เปิดโอกำสให้กองทัพและกลุ่มกำรเมืองมุสลิมเข้ำมำมีอ ำนำจมำก
ขึ้น ปฏิเสธกำรกระจำยอ ำนำจจำกศูนย์กลำงไปสู่ท้องถิ่น และให้อ ำนำจประธำนำธิบดีสำมำรถแต่งตั้ งสมำชิก
ของฝ่ำยนิติบัญญัติ จำกสถำนกำรณ์ดังกล่ำวนั้นสร้ำงควำมไม่พอใจแก่ประชำชนและชนชั้นน ำบำงกลุ่ม จน
น ำไปสู่กำรรัฐประหำรโดยนำยพลสุฮำร์โต (Suharto) ในปี 1965 ภำยใต้เหตุกำรณ์เกสตำปู (Gestapu)3 เพ่ือ
เข้ำควบคุมสถำนกำรณ์ควำมวุ่นวำยและน ำไปสู่กำรกวำดล้ำงสมำชิกพรรคคอมมิวนิสต์ 

ประธำนำธิบดีสุฮำร์โตได้น ำอินโดนีเซียเข้ำสู่ยุคระเบียบใหม่ (Orde baru) โดยมีกำรจัดโครงสร้ำง
ระบบกำรเมืองแบบใหม่ เร่งกำรพัฒนำทำงด้ำนเศรษฐกิจโดยกำรเปิดรับกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศ ทว่ำในทำง
ตรงกันข้ำมกำรเมืองแบบประชำธิปไตยของอินโดนีเซียกลับเริ่มเสื่อมลง รัฐมีควำมพยำยำมควบคุมทำง
กำรเมืองและสังคมอย่ำงเข้มงวด ซึ่งกองทัพเป็นองค์กรเดียวที่เป็นตัวแทนและมีบทบำททำงกำรเมือง  ดังนั้นจึง
น ำไปสู่กำรจัดตั้งพรรคกำรเมืองของทหำรขึ้นมำคือ พรรคกอลคำร์ (Golkar) เพ่ือให้พรรคกำรเมืองของทหำรมี
อ ำนำจทำงกำรเมืองได้รับกำรยอมรับตำมแนวทำงรัฐธรรมนูญแบบประชำธิปไตย ยิ่งกว่ำนั้นได้มีกำรเร่งรัดให้มี
กำรประกำศใช้กฎหมำยกำรเลือกตั้งและจัดกำรเลือกตั้งขึ้นภำยใน 1 ปีหลังกำรยึดอ ำนำจจำกรัฐบำลของ
ประธำนำธิบดีสุกำร์โน โดยได้ เสนอร่ำงกฎหมำยกำรเลือกตั้งต่อรัฐสภำและกฎหมำยอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับ 
กำรเลือกตั้งเพ่ือกำรพิจำรณำ ไม่ว่ำจะเป็นร่ำงกฎหมำยกำรเลือกตั้งสภำที่ปรึกษำประชำชน และกฎหมำยกำร
เลือกตั้งรัฐสภำท้องถิ่น (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah : DPRD) กฎหมำยดังกล่ำวมีขึ้นเพ่ือจ ำกัด
จ ำนวนพรรคกำรเมืองและจัดระเบียบพรรคกำรเมืองให้อยู่ในแนวทำงเดียวกัน เพ่ือง่ำยต่อกำรควบคุมของ
รัฐบำลทหำรในขณะนั้น4 

                                                           
3 ขบวนกำร 30 กันยำยน หรือ G30S มีชื่อเรียกในภำษำอินโดนีเซียว่ำ “เกสตำปู (Gestapu)” ใช้เรียกเหตุกำรณ์รัฐประหำรล้มเหลวในวันที่ 30 
กันยำยนปี 1965 เป็นเหตุกำรณ์ที่มีกองก ำลังจับตัวนำยทหำรชั้นผู้ใหญ่และได้ประกำศว่ำต้องกำรจะท ำกำรปฏิวัติโดยกำรจัดตั้งสภำปฏิวัติขึ้น และ
ระบุว่ำพรรคคอมมิวนิสต์อินโดนีเซีย (Partai Komunis Indonesia : PKI) เป็นผู้อยู่เบื้องหลังกำรก่อกบฏในครั้งนี้ ซ่ึงมีควำมพยำยำมในกำรโค่นล้ม
รัฐบำลของสุกำร์โน และต้องกำรเปลี่ยนเป็นระบอบคอมมิวนิสต์ แต่ล้มเหลวและเป็นผลให้นำยพลสุฮำร์โตท ำกำรยึดอ ำนำจและครองอ ำนำจ
ยำวนำนกว่ำ 32 ปี  
4 พรรณชฎำ ศิริวรรณบุศย์, อินโดนีเซีย : พรรคการเมืองและการเลือกตั้งจากอดีตสู่ปัจจุบัน (กรุงเทพ ฯ : พี เอส พริ้นติ้ง แอนด์ ดีไซน,์ 2563), น. 60-62. 
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ยุคระเบียบใหม่ยำวนำนกว่ำ 32 ปี เป็นยุคเผด็จกำรทหำรของอินโดนีเซีย แต่อย่ำงไรก็ตำมอินโดนีเซีย
ในยุคนี้ก็มีควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงเศรษฐกิจอย่ำงมำก ชีวิตควำมเป็นอยู่ของประชำชนมีคุณภำพสูงขึ้น แม้ว่ำ
จะถูกปกครองด้วยทหำรแต่ยังคงมีกำรเลือกตั้งตลอดกว่ำ 3 ทศวรรษ โดยใช้รัฐสภำเป็นเครื่องมือในสร้ำง
ควำมชอบธรรมในกำรสร้ำงอ ำนำจให้แก่รัฐบำลของสุฮำร์โต เนื่องจำกรัฐธรรมนูญได้ก ำหนดให้สภำที่ปรึกษำ
ประชำชนเป็นผู้เลือกประธำนำธิบดี ใช้กลไกอ ำนำจในกำรแต่งตั้งสมำชิกสภำที่ปรึกษำประชำชนทั้งหมด 1,000 
คนโดย 500 คนมำจำกกำรแต่งตั้งของรัฐบำลในฐำนะตัวแทนจำกจังหวัดต่ำง ๆ ส่วนสภำผู้แทนรำษฎรซึ่งเป็น
สภำย่อยของสภำที่ปรึกษำประชำชนมีสมำชิกจ ำนวน 500 คน ถูกจัดสรรที่นั่งให้กองทัพ 100 คนโดยไม่ต้อง
ผ่ำนกำรเลือกตั้ง และมี 400 คนมำจำกกำรเลือกตั้ง เหล่ำนี้จึงเป็นเหตุผลที่ท ำให้สุฮำร์โตได้รับเลือกตั้งจำกสภำ
ที่ปรึกษำประชำชนกว่ำ 7 ครั้งตลอดระยะเวลำ 32 ปี5 กล่ำวได้ว่ำประธำนำธิบดีสุฮำร์โตเป็นผู้น ำที่อยู่ในอ ำนำจ
ยำวนำนที่สุดภำยใต้รัฐธรรมนูญผ่ำนกำรเลือกตั้งต่อเนื่องกว่ำ 3 ทศวรรษ อันเป็นผลสืบเนื่องมำจำกกำรที่
รัฐธรรมนูญให้อ ำนำจแก่ฝ่ำยบริหำรอย่ำงมำกจนท ำให้ระบอบเผด็จกำรทหำรผงำดอยู่ได้ยำวนำน ปรำศจำก
กำรถ่วงดุลจนน ำประเทศไปสู่หำยนะทำงด้ำนเศรษฐกิจและควำมวุ่นวำยทำงกำรเมืองในช่วงท้ำยของยุค  
จนท ำให้ประธำนำธิบดีสุฮำร์โตสิ้นสุดควำมชอบธรรมในกำรปกครองประเทศ  

ด้วยวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปี 1997 และกำรได้มำซึ่งอ ำนำจอันไม่ชอบธรรมของประธำนำธิบดีสุฮำร์โต
ยำวนำนกว่ำ 32 ปีนั้นได้น ำไปสู่กำรเดินขบวนครั้งใหญ่ของประชำชนอินโดนีเซียนับแสนคนที่เรียกร้องให้สุฮำร์โต
ลงจำกต ำแหน่ง จนกระท่ังในปี 1998 ประธำนำธิบดีสุฮำร์โตได้ประกำศลำออกจำกต ำแหน่งประธำนำธิบดีและ
น ำประเทศเข้ำสู่ยุคกำรปฏิรูป และน ำไปสู่กำรแก้ไขรัฐธรรมนูญเพ่ือให้สถำบันทำงกำรเมืองทั้ง 3 ฝ่ำยใช้อ ำนำจ
อย่ำงชอบธรรมและมีกำรถ่วงดุลซึ่งกันและกัน  โดยส่งมอบอ ำนำจต่อให้แก่ประธำนำธิบดีฮำบิบี (B.J.Habibie) 
นับเป็นกำรสิ้นสุดระบอบเผด็จกำรในอินโดนีเซีย อย่ำงไรก็ตำมกำรขึ้นมำมีอ ำนำจของประธำนำธิบดีฮำบิบีก็ยัง
เป็นกำรเลือกตั้งโดยอ้อมผ่ำนสภำที่ปรึกษำประชำชนอันเป็นฝ่ำยนิติบัญญัติ กำรชิงชัยเพ่ือก้ำวเข้ำสู่
ประธำนำธิบดีและรองประธำนำธิบดีได้นั้นจะต้องได้รับกำรเสนอชื่อจำกพรรคกำรเมืองที่มีที่นั่ ง  
ในสภำผู้แทนรำษฎรอย่ำงน้อยร้อยละ 3 หรือได้รับเสนอชื่อจำกพรรคกำรเมืองที่ได้รับคะแนนเสียงอย่ำงน้อย
ร้อยละ 5 ในกำรเลือกตั้งสภำผู้แทนรำษฎร ไม่ได้มำจำกกำรเลือกตั้งโดยตรงจำกประชำชน  

เมื่ออินโดนีเซียเข้ำสู่ยุคปฏิรูป (Reformasi) ถือเป็นกำรเริ่มต้นใหม่ในทุกด้ำน ทั้งทำงกำรเมือง 
เศรษฐกิจและสังคม หลังจำกที่สุฮำร์โตพ้นจำกอ ำนำจไปก็มีประธำนำธิบดีต่อเนื่องมำอีก 5 คนที่มำจำกกำร
แต่งตั้งโดยสภำที่ปรึกษำประชำชน จนกระทั่งในปี 2002 มีกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยให้ประธำนำธิบดีมำจำก
กำรเลือกตั้งโดยตรงจำกประชำชน และมีกำรบังคับใช้ครั้งแรกในกำรเลือกตั้งปี 2004 โดยประธำนำธิบดีคน
แรกที่มำจำกกำรเลือกตั้งจำกประชำชนคือ ซูซิโล บัมบัง ยูโดโยโน (Susilo Bambang Yudoyono) ส ำหรับ
ประธำนำธิบดีคนปัจจุบันคือ นำยโจโก วิโดโด (Joko Widodo) เป็นประธำนำธิบดีคนที่ 7 และเป็น
ประธำนำธิบดีคนที่สองที่มำจำกกำรเลือกตั้งโดยตรงจำกประชำชน6 นอกจำกกำรแก้ไขในเรื่องกำรได้มำซึ่ง
ประธำนำธิบดีแล้วนั้น ยังมีกำรปรับแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบของฝ่ำยนิติบัญญัติจำกระบบสภำเดี่ยวที่มำจำก

                                                           
5 สิริพรรณ นกสวน สวัสดี, การเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยเปรียบเทียบ (กรุงเทพ ฯ : สถำบันพระปกเกล้ำ, 2561), น.77- 78. 
6 ภำนุวัฒน์ พันธุ์ประเสริฐ, ระบบการปกครองท้องถิ่น ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (กรุงเทพ ฯ : สถำบันพระปกเกล้ำ, 
2556), น.19. 
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กำรแต่งตั้งสมำชิกโดยรัฐบำล ไปสู่กำรเป็นระบบสภำที่ประกอบด้วยสภำผู้แทนรำษฎร (DPR) สภำผู้แทนส่วน
ภูมิภำค (DPD)7 จะเห็นได้ว่ำกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวของอินโดนีเซียเป็นกำรหวนกลับไปสมำทำนระบอบ
ประชำธิปไตยมำใช้ในกำรปกครองประเทศอีกครั้ง นอกจำกนี้ยังมีผลพวงหนึ่งที่ส ำคัญของกระแสปฏิรูป  
ในอินโดนีเซีย คือกำรกระจำยอ ำนำจออกจำกศูนย์กลำงและกำรจัดให้มีกำรปกครองระดับท้องถิ่นอย่ำงจริงจัง 
อันเป็นกำรปูทำงไปสู่กำรเป็นประชำธิปไตยโดยตรงจำกประชำชน 

ส ำหรับบริบทกำรเมืองในปัจจุบัน อินโดนีเซียมีกำรจัดรูปแบบกำรปกครองในแบบรัฐเดี่ยว (unitary 
state) มีกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย มีประธำนำธิบดีเป็นทั้งประมุขของประเทศและประมุขของฝ่ำย
บริหำร โดยประธำนำธิบดีมำจำกกำรเลือกตั้งโดยตรงจำกประชำชน ด ำรงต ำแหน่งวำระละ 5 ปีไ ด้ 2 วำระ  
ในแง่ของพรรคกำรเมืองมีพรรคกำรเมืองหลำยพรรคที่โดดเด่นและมีบทบำทในกำรบริหำรประเทศ จะเห็นได้
ว่ำอินโดนีเซียมีควำมพยำยำมที่จะปรับโครงสร้ำงทำงกำรเมือง ลดบทบำทของกองทัพ ลดบทบำทของสภำ  
ที่ปรึกษำประชำชนที่มำจำกกำรแต่งตั้ง และเพ่ิมบทบำทของรัฐสภำที่สมำชิกมำจำกกำรเลือกตั้งให้มำกขึ้น 
เพ่ือท ำหน้ำที่ตรวจสอบและถ่วงดุลอ ำนำจของฝ่ำยบริหำรให้เกิดควำมสมดุลของทั้งสองฝ่ำย  (checks and 
balances) 

จำกประวัติศำสตร์เส้นทำงประชำธิปไตยของอินโดนีเซียนั้น สำมำรถกล่ำวได้ว่ำอินโดนีเซียเคยมี
ประสบกำรณ์ควำมไร้เสถียรภำพของระบบกำรเมืองระหว่ำงที่มีกำรทดลองใช้กำรปกครองแบบรัฐสภำในช่วง
ทศวรรษ 1950 ภำยใต้กำรน ำของประธำนำธิบดีสุกำร์โน แต่เมื่อก้ำวเข้ำสู่ยุคประธำนำธิบดีสุฮำร์โตมีกำรให้
อ ำนำจแก่สภำที่ปรึกษำประชำชนหรือรัฐสภำในกำรเลือกประธำนำธิบดี โดยสภำที่ปรึกษำประชำชนส่วนหนึ่ง
มำจำกกำรแต่งตั้งโดยประธำนำธิบดีและสมำชิกอีกส่วนหนึ่งก็มำจำกพรรคกำรเมืองที่อยู่ภำยใต้ก ำกับของ
รัฐบำล เป็นกำรแสดงให้เห็นถึงอ ำนำจของฝ่ำยบริหำรที่อยู่เหนืออ ำนำจฝ่ำยนิติบัญญัติ และอ ำนำจตุลำกำร 
ทว่ำควำมเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อมีกำรปฏิรูปทำงกำรเมือง มีกำรให้อ ำนำจแก่สภำผู้แทนภูมิภำค 
ในกำรเสนอร่ำงกฎหมำยที่เกี่ยวกับท้องถิ่น มีบทบำทในกำรตรวจสอบอันเป็นเครื่องแสดงถึงกำรกระจำย
อ ำนำจไปสู่ท้องถิ่นอย่ำงแท้จริง8 อีกทั้งอ ำนำจทั้ง 3 ฝ่ำยมีกำรตรวจสอบถ่วงดุลซึ่งเป็นไปตำมระบอบ
ประชำธิปไตย 
 2) รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
 รัฐธรรมนูญของประเทศอินโดนีเซีย ปี 1945 (Undang-Undang Dasar 1945 หรือ UUD’45)  
เป็นกฎหมำยพ้ืนฐำนฉบับแรกที่ประกำศใช้มำตั้งแต่ประกำศเอกรำชในปี 1945 จนกระทั่งปัจจุบัน  
โดยก ำหนดให้อินโดนีเซียใช้รูปแบบกำรปกครองแบบรัฐเดี่ยว มีประธำนำธิบดีเป็นหัวหน้ำฝ่ำยบริหำรและ
ประมุขของประเทศ  ในปี 1949 อินโดนีเซียมีกำรประกำศใช้รัฐธรรมนูญฉบับที่สองเมื่อวันที่ 27 ธันวำคม  
ปี 1949 ส ำหรับรัฐธรรมนูญฉบับที่สองได้ประกำศให้อินโดนีเซียเป็นสหพันธ์สำธำรณรัฐ และเรียกชื่อประเทศ
ว่ำ “สหรัฐอินโดนีเซีย” (United State of Indonesia) ในปี 1950 อินโดนีเซียได้ประกำศใช้รัฐธรรมนูญฉบับ
ที่สำม ก ำหนดให้อินโดนีเซียกลับไปใช้ระบบกำรปกครองแบบสำธำรณรัฐเช่นเดิม และในปี 1959 
ประธำนำธิบดีสุกำร์โนได้ประกำศให้น ำเอำรัฐธรรมนูญฉบับปี 1945 กลับมำใช้เช่นเดิมซึ่งเป็นมติเอกฉันท์จำก
                                                           
7 สิริพรรณ นกสวน สวัสดี, การเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยเปรียบเทียบ, น.76- 77. 
8 สิริพรรณ นกสวน สวัสดี, การเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยเปรียบเทียบ, น.77- 79. 
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สภำที่ปรึกษำประชำชน9 จนกระทั่งปัจจุบันที่อินโดนีเซียยังมีกำรใช้รัฐธรรมนูญฉบับปี 1945 แม้ว่ำผ่ำนวิกฤต
กำรเมือง เกิดกำรรัฐประหำรยึดอ ำนำจ แต่อินโดนีเซียก็ยังคงยึดรัฐธรรมนูญฉบับเดิมในกำรปกครองประเทศ 
 ตั้งแต่ปี 1959 เป็นต้นมำนั้น อินโดนีเซียได้มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญฉบับปี 1945 ทั้งหมด 4 ครั้ง 
กำรแก้ไขแต่ละครั้งได้สร้ำงควำมเปลี่ยนแปลงทำงโครงสร้ำงของสถำบันทำงกำรเมืองในอินโดนีเซีย ได้แก่ ครั้ง
ที่ 1 ในปี 1999 ครั้งที่ 2 ในปี 2000 ครั้งที่ 3 ในปี 2001 และครั้งที่ 4 ในปี 2002 โดยครั้งสุดท้ำยเป็นกำรแก้ไข
ถึงประเด็นที่มำของประธำนำธิบดีซึ่งจะต้องมำจำกกำรเลือกตั้งจำกประชำชนโดยตรงเท่ำนั้น รัฐธรรมนูญ 
ในปัจจุบันประกอบด้วย 16 หมวด 37 มำตรำ โดยมีสำระ 3 ส่วน คือ (1) อำรัมภบท (2) เนื้อหำ และ  
(3)  ข้อก ำหนดช่วงเปลี่ยนผ่ำนและข้อก ำหนดเพ่ิมเติม 
 กำรแก้ไขเพ่ิมเติมในครั้งที่ 4 ปี 2002 ได้ส่งผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนโครงสร้ำงกำรเมือง  
กำรปกครองอินโดนีเซีย ดังต่อไปนี้ 
 1. อ ำนำจอธิปไตยของประชำชนไม่ได้ถูกใช้ผ่ำนสภำที่ปรึกษำประชำชนแบบที่เกิดขึ้นในยุคสุฮำร์โต  
ซึ่งสภำที่ปรึกษำประชำชนมีอ ำนำจเหนือสถำบันกำรเมืองอ่ืน ๆ  
 2. สภำที่ปรึกษำประชำชนมีหน้ำที่ขอบเขตจ ำกัด 
 3. สภำที่ปรึกษำประชำชนมำจำกกำรประกอบขึ้นของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและสภำผู้แทน
ภูมิภำค ซึ่งมำจำกกำรเลือกตั้งโดยตรงจำกประชำชน 
 4. สภำผู้แทนภูมิภำคเป็นตัวแทนจำกทุกจังหวัดของอินโดนีเซีย โดยท ำหน้ำที่ในกำรร่วมอภิปรำย
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในกำรปกครองตนเองและผลประโยชน์ของท้องถิ่นเท่ำนั้น และยังดู แลเรื่อง
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงส่วนกลำงกับส่วนภูมิภำคในเรื่องงบประมำณ กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ ภำษี 
กำรศึกษำและศำสนำ เป็นต้น 
 5. ประธำนำธิบดีและรองประธำนำธิบดีต้องมำจำกกำรเลือกตั้งจำกประชำชนโดยตรง ด ำรงต ำแหน่ง
วำระละ 5 ปีได้เพียง 2 สมัยติดต่อกันเท่ำนั้น 
 6. รัฐบำลและประธำนำธิบดีมีสิทธิเสนอร่ำงกฎหมำยต่อสภำที่ปรึกษำประชำชน 
 7. ศำลรัฐธรรมนูญถูกจัดตั้งขึ้นเพ่ือพิจำรณำควำมชอบด้วยกฎหมำย โดยเฉพำะประเด็นปัญหำ
เกี่ยวกับกำรเมือง 
 8. มีกำรสนับสนุนให้มีกำรกระจำยอ ำนำจไปสู่ท้องถิ่น และท้องถิ่นมีบทบำทในรัฐสภำมำกขึ้น 
 9. มีกำรเพ่ิมเติมบทบัญญัติด้ำนสิทธิมนุษยชนเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนตำมปฏิญญำสำกล 
 10. กำรแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญสำมำรถกระท ำได้โดยสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรไม่น้อยกว่ำหนึ่ง  
ในสำมของสมำชิกท้ังหมด และต้องได้รับกำรลงมติมำกกว่ำครึ่งหนึ่งจำกสมำชิกทั้งหมด10 
 จำกควำมพยำยำมในกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญเพ่ือต้องกำรแยกอ ำนำจหลักทั้ง 3 ฝ่ำยออกจำกกันอย่ำง
ชัดเจน เพรำะก่อนหน้ำนี้ฝ่ำยบริหำรมีอ ำนำจอย่ำงมำกในกำรแต่งตั้งตัวแทนในฝ่ำยนิติบัญญัติหรือฝ่ำยตุลำกำร 
แต่เมื่อมีกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญท ำให้อ ำนำจฝ่ำยบริหำรถูกจ ำกัดลง มีกำรวำงหลักกำรเพ่ือถ่วงดุลอ ำนำจของแต่

                                                           
9 อรอนงค์ ทิพย์พิมล, สถาบันการเมืองในประเทศอาเซียนบวกสาม สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (กรุงเทพ ฯ : ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนำม, 2557), น. 8-9. 
10 ดูเพิ่มเติม Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 
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ละฝ่ำยโดยใช้ระบบรัฐสภำและตุลำกำร อีกทั้งยังเพ่ิมกำรกระจำยอ ำนำจสู่ท้องถิ่นมำกขึ้นและเพ่ิมบทบำท
ตัวแทนจำกท้องถิ่นในกำรท ำหน้ำที่ขับเคลื่อนและรักษำผลประโยชน์ของแต่ละท้องถิ่นในระดับประเทศมำกขึ้น 
 รัฐธรรมนูญแห่งสำธำรณรัฐอินโดนีเซียได้ก ำหนดให้มีสถำบันกำรเมืองและกำรบริหำรประเทศทั้งหมด 
7 องค์กร ได้แก่  

1. สภำที่ปรึกษำประชำชน (Majelis Permusyawaratan Rakyat หรือ The People’s Consultative 
Assemble หรือ MPR)  
 2. สภำผู้แทนรำษฎร (Dewan Perwakilan Rakyat หรือ The House of Representatives หรือ DPR) 
 3 .  สภำผู้ แทนภูมิ ภ ำค  (Dewan Perwakilan Daerah หรื อ  The Regional Representatives 
Council หรือ DPD) 
 4. ประธำนำธิบดี (President) 
 5. ศำลฎีกำ (Mahkamah Agung หรือ The Supreme Court) 
 6. คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน (Badan Permeriksa Keuangan หรือ The State Audit Board หรือ BPK) 

7. ศำลรัฐธรรมนูญ (Mahkamah Konstitusi หรือ The Constitutional Court หรือ MK)  
จำกข้อก ำหนดตำมรัฐธรรมนูญปี 1945 นั้น สำมำรถจัดแบ่งโครงสร้ำงอ ำนำจทำงกำรเมืองออกเป็น 3 ฝ่ำย 

คือ ฝ่ำยนิติบัญญัติ ฝ่ำยบริหำร และฝ่ำยตุลำกำร โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
ฝ่ายนิติบัญญัติ 
1) สภาที่ปรึกษาประชาชน (Majelis Permusyawaratan Rakyat หรือ The People’s  

Consultative Assemble หรือ MPR) หรือ รัฐสภำอินโดนีเซีย จ ำนวนสมำชิก 711 คน ประกอบด้วย  
สภำผู้แทนรำษฎร (DPR) และสภำผู้แทนภูมิภำค (DPD) โดยปกติทั้งสองสภำจะแยกกันปฏิบัติหน้ำที่  
แต่เมื่อสภำผู้แทนรำษฎรและสภำผู้แทนภูมิภำคมีกำรประชุมร่วมกันจะเป็นกำรปฏิบัติหน้ำที่ในนำมสภำที่
ปรึกษำประชำชน ในยุคสุฮำร์โตสภำที่ปรึกษำประชำชนมีบทบำทสูงมำก เป็นสถำบันทำงกำรเมืองที่มีอ ำนำจ
สูงสุดของรัฐ จนกระทั่งปี 2004 มีกำรปฏิรูปโครงสร้ำงทำงกำรเมืองของอินโดนีเซีย ท ำ ให้สภำที่ปรึกษำ
ประชำชนถูกลดบทบำทลง 

สภำที่ปรึกษำประชำชนเป็นหนึ่งในสถำบันของรัฐในระบอบกำรเมืองกำรปกครองของอินโดนีเซีย โดย
สมำชิกมำจำกกำรเลือกตั้งทั้งหมด ก่อนหน้ำกำรปฏิรูปทำงกำรเมืองสภำที่ปรึกษำประชำชนเป็นสถำบันที่มี
อ ำนำจสูงสุดของชำติในฐำนะผู้ใช้อ ำนำจอธิปไตยของประชำชนประกอบด้วยสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร ตัวแทน
จำกภูมิภำค และตัวแทนจำกกลุ่มกอลคำร์ (Golongan Karya) จำกกำรทีใ่นยุคสุฮำร์โตสภำที่ปรึกษำประชำชน
มีบทบำทสูงมำก เป็นสถำบันทำงกำรเมืองที่มีอ ำนำจสูงสุดของรัฐท ำให้มีสมำชิกมำกกว่ำ 1,000 คน แต่
ภำยหลังกำรปฏิรูปกำรเมืองตั้งแต่ปี 2004 เป็นต้นมำ หน้ำที่ของสภำที่ปรึกษำประชำชนก็ถูกลดบทบำทลง 
วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของสมำชิกสภำที่ปรึกษำประชำชนและสิ้นสุดวำระเมื่อสมำชิกสภำที่ปรึกษำประชำชน
ใหม่กล่ำวค ำปฏิญำณตนเข้ำรับต ำแหน่ง กำรประชุมสภำที่ปรึกษำประชำชนจะต้องมีอย่ำงน้อย 1 ครั้งในรอบ
ระยะเวลำ 5 ปี   

อ ำนำจหน้ำที่ของสภำที่ปรึกษำประชำชน ได้แก่ 
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1) กำรท ำพิธีสำบำนตนให้แก่ประธำนำธิบดี และรองประธำนำธิบดีที่มำจำกกำรเลือกตั้งโดยตรงจำก
ประชำชน 

2) กำรถอดถอนประธำนำธิบดีและรองประธำนำธิบดีออกจำกต ำแหน่ง โดยทั้งนี้กำรถอดถอนดังกล่ำว
จะกระท ำได้ต่อเมื่อมีค ำสั่งจำกศำลรัฐธรรมนูญในกรณีมีปัญหำทำงกำรเมือง แต่กรณีทั่วไป เช่น ลำออก 
เสียชีวิต หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะประธำนำธิบดีสำมำรถกระท ำได้ทันที 

3) กำรแก้ไข ปรับปรุงรัฐธรรมนูญและบัญญัติกฎหมำย 
 4) เลือกรองประธำนำธิบดีจำกผู้สมัครที่เสนอโดยประธำนำธิบดีหำกต ำแหน่งรองประธำนำธิบดีว่ำงลง 
 5) เลือกประธำนำธิบดีและรองประธำนำธิบดีหำกทั้งสองต ำแหน่งลำออกพร้อมกันในช่วงเวลำในกำร
ด ำรงต ำแหน่ง 
 สมำชิกสภำที่ปรึกษำประชำชนมีสิทธิในกำรเสนอแก้ไขบทบัญญัติต่ำง ๆ ในรัฐธรรมนูญ หลังกำรแก้ไข
รัฐธรรมนูญในปี 2002 และสมำชิกสภำที่ปรึกษำประชำชนได้ลงมติร่วมกันในปี 2003 ในกำรรับรอง
ประธำนำธิบดีและรองประธำนำธิบดีที่มำจำกกำรเลือกตั้งโดยตรงจำกประชำชน ซึ่งไม่ใช่หน้ำที่ของสภำที่
ปรึกษำประชำชนอีกต่อไปในกำรแต่งตั้งประธำนำธิบดีหรือรองประธำนำธิบดี จะเห็นได้ว่ำอ ำนำจและหน้ำที่
ของสภำที่ปรึกษำประชำชนหลังจำกที่อินโดนีเซียก้ำวเข้ำสู่ยุคปฏิรูป ไม่ได้เป็นสถำบันสูงสุดเพียงสถำบันเดียว
อีกต่อไป แต่มีกำรตรวจสอบถ่วงดุลระหว่ำงสถำบันกำรเมืองอ่ืน ๆ ซึ่งมีกำรแบ่งแยกอ ำนำจอย่ำงชัดเจนทั้ง 3 
ฝ่ำยไม่ว่ำจะเป็นฝ่ำยบริหำร ฝ่ำยนิติบัญญัติและฝ่ำยตุลำกำร11 
 2) สภาผู้แทนราษฎร (Dewan Perwakilan Rakyat หรือ The House of Representatives 
หรือ DPR) เป็นสภำหลักของประเทศและสถำบันสูงของรัฐในระบบกำรเมืองกำรปกครองของอินโดนีเซีย อัน
เป็นตัวแทนของประชำชน  มีหน้ำที่หลักในกำรผ่ำนร่ำงกฎหมำยต่ำง ๆ ของฝ่ำยบริหำร โดยรวมไปถึงร่ำง
กฎหมำยเกี่ยวกับงบประมำณกำรใช้จ่ำยของรัฐบำล ประธำนำธิบดีไม่มีอ ำนำจยุบสภำผู้แทนรำษฎรไม่ว่ำจะ
เป็นกรณีใด ๆ ปัจจุบันสภำผู้แทนรำษฎรมีสมำชิกท้ังหมด 575 คน มำจำกกำรเลือกตั้งจำกประชำชนทั้งหมด มี
วำระกำรท ำงำน 5 ปี และสิ้นสุดกำรด ำรงต ำแหน่งเมื่อสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรชุดใหม่ได้เข้ำสำบำนตนเข้ำรับ
ต ำแหน่ง สภำผู้แทนรำษฎรมีประธำนสภำ 1 คน และรองประธำนสภำ 3 คน ที่มำจำกกำรเลือกตั้งในที่ประชุม
สภำผู้แทนรำษฎร  

รัฐธรรมนูญปี 1945 หมวด 7 มำตรำ 19 ถึงมำตรำ 22  ได้ก ำหนดถึงโครงสร้ำง ที่มำและบทบำท
อ ำนำจหน้ำที่ของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร ส่วนรำยละเอียดต่ำง ๆ ปรำกฏในกฎหมำยต่ำง ๆ เช่น กฎหมำยว่ำ
ด้วยกำรเลือกตั้งทั่วไป เลขที่ 12/2003 กฎหมำยว่ำด้วยพรรคกำรเมือง เลขที่ 31/2003 กฎหมำยว่ำด้วย
โครงสร้ำงและองค์ประกอบของสภำผู้แทนรำษฎร สภำผู้แทนภูมิภำค และสภำที่ปรึกษำประชำชน นอกจำกนี้
ในรัฐธรรมนูญยังได้ก ำหนดให้สภำผู้แทนรำษฎรต้องประชุมไม่น้อยกว่ำหนึ่ งครั้งต่อปี อีกทั้งมีข้อก ำหนดว่ำ
พรรคที่จะมีที่นั่งในสภำผู้แทนรำษฎรได้นั้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงอย่ำงน้อยร้อยละ 2.5 เพ่ือป้องกันไม่ให้มี
พรรคกำรเมืองขนำดเล็กมำกเกินไปเข้ำไปในท ำหน้ำที่ในรัฐสภำ ทั้งนี้กำรเลือกตั้งประธำนำธิบดีกับสภำ

                                                           
11 อรอนงค์ ทิพยพ์ิมล, สถาบันการเมืองในประเทศอาเซียนบวกสาม สาธารณรัฐอินโดนีเซีย, น. 17-19. 
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ผู้แทนรำษฎรจะต่ำงช่วงเวลำกัน อันหมำยควำมว่ำ ผู้ชนะเลือกตั้งประธำนำธิบดีกับพรรคที่ได้ครองที่นั่งเป็น
อันดับหนึ่งในสภำผู้แทนรำษฎรอำจอยู่กันคนละฝ่ำยกันก็ได้ 
 สภำผู้แทนรำษฎรอภิปรำยร่ำงกฎหมำยแต่ละฉบับร่วมกับประธำนำธิบดีเพื่อเห็นชอบร่วมกัน นอกจำก
พิจำรณำร่ำงกฎหมำยแล้วนั้น ยังมีหน้ำที่ พิจำรณำเกี่ยวกับงบประมำณ และตรวจสอบกำรท ำงำนของฝ่ำย
บริหำร โดยผู้ที่สำมำรถเข้ำมำท ำหน้ำที่เป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรได้นั้น ต้องเป็นผู้สมัครที่สังกัดพรรค
กำรเมืองและหำกสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรคนใดลำออกจำกพรรคที่สังกัดแล้วไม่ได้เข้ำสังกัดพรรคอ่ืนในเวลำที่
ก ำหนด ผู้นั้นจะต้องออกจำกต ำแหน่งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 
 อ ำนำจหน้ำที่ของสภำผู้แทนรำษฎรอินโดนีเซีย ได้แก่ 

1) มีอ ำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับกระบวนกำรตรำกฎหมำย และสำมำรถเสนอร่ำงกฎหมำยโดยผ่ำนกำร
หำรือกับประธำนำธิบดีเพ่ือให้ได้มติร่วมกัน หำกกฎหมำยผ่ำนสภำแล้ว แม้ว่ำประธำนำธิบดียังไม่ได้ลงนำม
รบัรองภำยใน 30 วันให้ถือว่ำกฎหมำยนั้นสำมำรถบังคับใช้ได้และชอบด้วยกฎหมำย 

2) กำรให้ควำมเห็นชอบร่ำงกฎหมำยที่เกี่ยวกับงบประมำณแผ่นดินร่วมกับประธำนำธิบดีโดยค ำนึงถึง
สภำผู้แทนระดับภูมิภำค 

3) ควบคุมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน ด้วยกำรยื่นญัตติหรือตั้งกระทู้ถำม  
4) กำรตรวจสอบกำรใช้อ ำนำจรัฐขององค์กรรัฐ ทั้งคณะกรรมกำรตุลำกำร ผู้พิพำกษำศำลรัฐธรรมนูญ เป็นต้น 
5) เสนอแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ  
6) กำรเสนอชื่อเพ่ือถอดถอนประธำนำธิบดีหรือรองประธำนำธิบดีสำมำรถกระท ำได้ โดยกำรลงมติ

ถอดถอนในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภำ และต้องเสนอเรื่องต่อศำลรัฐธรรมนูญเพ่ือให้ศำลวินิจฉัยข้อกล่ำวหำ
ก่อน โดยใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนสมำชิกที่มำประชุม หำกศำลรัฐธรรมนูญตัดสินว่ำมี
มูลหลังจำกนั้นจะมีกำรลงมติถอดถอนในที่ประชุมสภำที่ปรึกษำประชำชนในล ำดับต่อไป12 
 7) หำรือและให้ควำมเห็นชอบต่อกฎระเบียบของทำงรำชกำรแทนกฎหมำยของฝ่ำยนิติบัญญัติ 
 8) ให้ควำมเห็นชอบกับประธำนำธิบดีในกำรประกำศสงครำม เจรจำสันติภำพและสนธิสัญญำกับ
ประเทศอ่ืน ๆ  
 9) ให้ควำมเห็นแก่ประธำนำธิบดีในกำรแต่งตั้งเอกอัครรำชทูต รับทูตจำกประเทศอ่ืน และให้ควำมเห็น
ในเรื่องกำรนิรโทษกรรม 
 10) ส ำรวจ รวบรวมและปฏิบัติตำมควำมคำดหวังของประชำชน 
 นอกจำกนี้สภำผู้แทนรำษฎรยังมีสิทธิชี้ขำดในทำงกฎหมำยและนิติบัญญัติ สิทธิในกำรตั้งกระทู้สด 
เสนอญัตติและสิทธิในกำรแสดงควำมคิดเห็น อภิปรำย ปกป้องตนเองและมีสิทธิได้รับกำรคุ้มครองในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ในรัฐสภำ 
 3) สภาผู้แทนภูมิภาค (Dewan Perwakilan Daerah หรือ The Regional Representatives 
Council หรือ DPD) สภำผู้แทนภูมิภำคเป็นสภำที่ตั้งขึ้นใหม่ภำยใต้รัฐธรรมนูญฉบับปี 1945 โดยแก้ไข
เพ่ิมเติมปี 2000 สภำผู้แทนภูมิภำคประกอบด้วยสมำชิก 136 คนมำจำกกำรเลือกผู้แทนแต่ละจังหวัด ทั้งสิ้น 
                                                           
12 ดูเพิ่มเติม Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia nomor 1 tahun 2020 tentang Tata Tertib  (ระเบียบสภำ
ผู้แทนรำษฎรแห่งสำธำรณรัฐอินโดนีเซียฉบับที่ 1 ป ี2020 ว่ำดว้ยระเบยีบปฏิบตัิ) 
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34 จังหวัด จังหวัดละ 4 คน ด ำรงต ำแหน่งวำระละ 5 ปี และเพ่ิงจัดให้มีกำรเลือกตั้งครั้งแรกเมื่อปี 2004 เพ่ือ
ทดแทนผู้แทนจำกท้องถิ่นและองค์กรสังคมที่เคยมีอยู่เดิมซึ่งมำจำกกำรแต่งตั้ง สภำผู้แทนภูมิภำคจัดตั้งขึ้นเพ่ือ
แสดงให้ว่ำจังหวัดในส่วนภูมิภำคมีฐำนะเท่ำเทียมกับส่วนกลำง ตำมข้อบัญญัติของรัฐธรรมนูญได้ก ำหนดให้
สมำชิกสภำผู้แทนภูมิภำคต้องมีจ ำนวนไม่เกิน 1 ใน 3 ของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร ลักษณะส ำคัญของสภำ
ผู้แทนส่วนภูมิภำค คือเป็นสภำที่มีสมำชิกเป็นตัวแทนจำกทุกจังหวัด โดยก ำหนดให้แต่ละจังหวัดมีจ ำนวน
สมำชิกในรัฐสภำเท่ำกัน ไม่ว่ำจะเป็นจังหวัดเล็กหรือจังหวัดใหญ่ ส ำหรับอ ำนำจของสภำผู้แทนส่วนภูมิภำค คือ 
กำรเสนอร่ำงกฎหมำยและอภิปรำยเกี่ยวกับกฎหมำยที่มีผลโดยตรงต่อภูมิภำค แต่หำกเป็นกฎหมำยในเรื่องอ่ืน ๆ 
เช่น กำรศึกษำ ศำสนำ หรือภำษี สภำผู้แทนส่วนภูมิภำคมีหน้ำที่เพียงให้ค ำปรึกษำแก่สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
เท่ำนั้น13 ไม่มีหน้ำที่ในกำรเสนอร่ำงกฎหมำยหรือพิจำรณำกฎหมำยเช่นสภำผู้แทนรำษฎร นอกจำกนี้  
สภำผู้แทนภูมิภำคจะต้องมีกำรประชุมสมำชิกอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
 อ ำนำจหน้ำที่ของสภำผู้แทนภูมิภำค  

สภำผู้แทนภูมิภำคจะท ำหน้ำที่ร่วมกับสภำผู้แทนรำษฎรในฐำนะที่เป็นสมำชิกร่วมกันที่ท ำงำนใน
รัฐสภำหรือสภำที่ปรึกษำประชำชน โดยไม่มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรเสนอร่ำงกฎหมำยหรือพิจำรณำกฎหมำย
ระดับประเทศ แต่อำจเสนอควำมเห็นประกอบกำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎรในกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับ
กำรกระจำยอ ำนำจสู่ท้องถิ่น กฎหมำยยุบรวมจังหวัด กฎหมำยกำรบริหำรทรัพยำกรธรรมชำติ กฎหมำย
เกี่ยวกับกำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำยเงิน กำรเก็บภำษี กำรจัดกำรศึกษำ กำรศำสนำ โดยมีรำยละเอียด ดังต่อไปนี้ 

1) ปฏิบัติงำนที่มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรบริหำร และด้ำนเทคนิคเพ่ือให้บริกำรแก่สมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎร ด ำเนินงำนตำมแนวนโยบำยของหน่วยงำนที่อยู่ภำยใต้ก ำกับของสภำผู้แทนภูมิภำค  

2) ให้ค ำแนะน ำแก่คณะกรรมำธิกำรต่ำง ๆ ในรัฐสภำในกำรร่ำงงบประมำณทั้งในระดับประเทศและ
ระดับท้องถิ่น 

3) ท ำงำนร่วมกับคณะกรรมำธิกำร คณะกรรมำธิกำรร่วม และสภำนิติบัญญัติในกำรเตรียมข้อมูลเพ่ือ
เสนอร่ำงกฎหมำย รวมไปถึงกำรให้ค ำแนะน ำหรือข้อมูลต่ำง ๆ แก่คณะกรรมำธิกำรเพ่ือพิจำรณำในกำรเสนอ
ร่ำงกฎหมำย 

4) จัดท ำรำยงำนกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีแก่รัฐสภำ 
ทั้งนี้สภำผู้แทนภูมิภำคยังมีภำระหน้ำที่ส ำคัญในฐำนะเป็นคณะกรรมำธิกำรที่จัดตั้งขึ้นถำวรโดยมี

อ ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบต่อกำรเมือง กำรปกครอง และกำรบริหำรอย่ำงเป็นอิสระในเขตพ้ืนที่ท้องถิ่นที่
รับผิดชอบ ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องที่อยู่อำศัย ประชำชน ที่ดิน ปัญหำชำยแดนหรืออำณำบริเวณที่ติดกับประเทศ
เพ่ือนบ้ำน เป็นต้น14 
 ฝ่ายบริหาร 

1) ประธานาธิบดี (President) เป็นประมุขของรัฐและเป็นผู้กุมอ ำนำจกำรบริหำรประเทศตำมที่
รัฐธรรมนูญก ำหนด โดยประธำนำธิบดีมำจำกกำรเลือกตั้งโดยตรงจำกประชำชนครั้งแรกในปี 2004 ตำม
รัฐธรรมนูญปี 1945 ก ำหนดให้ประธำนำธิบดีด ำรงฐำนะประมุขแห่งรัฐ และผู้บัญชำกำรทหำรสูงสุดของ
                                                           
13 ภำนุวัฒน์ พันธุ์ประเสริฐ, ระบบการปกครองท้องถิ่น ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย, น. 25-26. 
14 Muhellis, Sh, MH, “Sistem bikameral di Indonesia Pasca amandemen UUD 1945,” Jurnal Cita Hukum 1(1) (Juni 2014), pp. 4-5. 
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กองทัพอินโดนีเซีย ประธำนำธิบดีท ำหน้ำที่หัวหน้ำฝ่ำยบริหำร รวมทั้งเป็นผู้แต่งตั้งและปลดรัฐมนตรี รอง
ประธำนำธิบดีและคณะรัฐมนตรีช่วยสนับสนุนกำรปฏิบัติหน้ำที่ของประธำนำธิบดี ประธำนำธิบดีไม่มีอ ำนำจ
ยุบสภำผู้แทนรำษฎร แต่มีสิทธิเสนอร่ำงกฎหมำย อยู่ในต ำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 สมัย วำระละ 5 ปี คน
ปัจจุบันคือ นำยโจโก วิโดโด หรือ โจโกวี (Jokowi) โดยมีบทบำทและอ ำนำจหน้ำที่ คือ  มีอ ำนำจหน้ำที่เป็น
ฝ่ำยบริหำรตำมกฎหมำยรัฐธรรมนูญ และมีอ ำนำจในกำรเสนอกฎหมำยต่อสภำผู้แทนรำษฎร  
 2) คณะรัฐมนตรี โดยคณะรัฐมนตรีไม่จ ำเป็นต้องเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร ประธำนำธิบดีเป็นผู้
แต่งตั้งและถอดถอนรัฐมนตรี อีกท้ังรัฐมนตรีจะมีหน้ำที่รับผิดชอบในด้ำนต่ำง ๆ  
 ฝ่ายตุลาการ 
 1) ศาลฎีกา (Mahkamah Agung หรือ The Supreme Court) เป็นศำลสูงสุดที่มีอ ำนำจหน้ำที่
ในกำรส่งเสริมกำรบังคับใช้กฎหมำยโดยผ่ำนกำรพิจำรณำและทบทวนกำรพิจำรณำกฎหมำยที่จะน ำไปใช้ให้
ถูกต้องและสอดคล้องกับบริบทของสังคมอินโดนีเซีย 
 2) ศาลรัฐธรรมนูญ (Mahkamah Konstitusi หรือ The Constitutional Court หรือ MK) กำร
จัดตั้งศำลรัฐธรรมนูญหรือศำลพิเศษเกี่ยวกับกำรวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญในลักษณะอ่ืน ๆ มีสำเหตุส ำคัญมำจำก
ควำมไม่มั่นคงทำงกำรเมืองที่นักกำรเมืองใช้เป็นกลไกในกำรก ำจัดคู่แข่งทำงกำรเมือง ฉะนั้นอ ำนำจในกำร
ตรวจสอบของฝ่ำยตุลำกำรจึงมักถูกมองว่ำเป็นอ ำนำจที่เด็ดขำดที่สุดในกำรใช้คุ้มครองผลประโยชน์ทำงกำร
เมืองของนักกำรเมือง เจตนำรมณ์ส ำคัญของกำรจัดตั้งศำลรัฐธรรมนูญในประเทศอินโดนีเซีย คือกำรส่งเสริม
กำรปกครองในประเทศอินโดนีเซียให้มีควำมเป็นประชำธิปไตยอย่ำงแท้จริง และเป็นไปตำมท ำนองครองธรรม
ของกฎหมำยหรือตำมหลักนิติธรรม ตลอดจนเพ่ือเป็นหลักประกันในกำรคุ้มครองและรับรองสิทธิมนุษยชนขั้น
พ้ืนฐำนของประชำชนภำยในประเทศ 
 องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญปี 1945 
 องค์กรอิสระตำมรัฐธรรมนูญ เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นอย่ำงเป็นอิสระในกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำม
รัฐธรรมนูญ และกฎหมำยของประเทศ กำรปฏิบัติหน้ำที่และกำรใช้อ ำนำจขององค์กรอิสระต้องเป็นไปโดย
สุจริต เที่ยงธรรม กล้ำหำญ และปรำศจำกอคติทั้งปวงในกำรใช้ดุลยพินิจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ทั้งนี้ตำม
รัฐธรรมนูญปี 1945 ของอินโดนีเซียได้ยกตัวอย่ำงองค์กรที่ถูกจัดตั้งขึ้น คือ คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน 
(Badan Permeriksa Keuangan หรือ The State Audit Board หรือ BPK) เป็นหน่วยงำนใหม่อีกหน่วยงำน
ที่จัดตั้งขึ้นตำมบทบัญญัติในกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยมีหน้ำที่รำยงำนกำรใช้งบประมำณแผ่นดินต่อรัฐสภำ 
และสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรมีหน้ำที่ในกำรคัดเลือกคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินโดยกำรรับฟังควำม
คิดเห็นจำกสภำผู้แทนส่วนภูมิภำค ซึ่งสมำชิกคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินมำจำกกำรคัดเลือกโดย
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรโดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำกสภำผู้แทนระดับภูมิภำคและแต่งตั้งโดยประธำนำธิบดี 
 ส ำหรับกำรศึกษำในครั้งนี้จะเน้นเฉพำะกำรท ำงำนของสภำทั้ง 3 สภำ คือ สภำที่ปรึกษำประชำชน 
สภำผู้แทนรำษฎร และสภำผู้แทนส่วนภูมิภำคภำยใต้กำรควบคุมดูแลของสภำที่ปรึกษำประชำชนหรือรัฐสภำ 
เพรำะทั้ง 3 สภำได้เข้ำไปท ำหน้ำที่ในรัฐสภำตำมอ ำนำจหน้ำที่ที่แตกต่ำงกัน มีเพียงบำงอ ำนำจหน้ำที่เท่ำนั้นที่
ท ำงำนร่วมกัน เมื่อพิจำรณำจำกบทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับโครงสร้ำงและบทบำทอ ำนำจหน้ำที่แล้วนั้น 
ระบบรัฐสภำอินโดนีเซียเป็นระบบที่เรียกว่ำ “สภำเดี่ยว” (Unicameral system) กล่ำวคือ แม้ว่ำจะมีทั้งหมด 



 
20 

3 สภำ แต่ละสภำแบ่งแยกหน้ำที่กันอย่ำงชัดเจน รัฐธรรมนูญก ำหนดโครงสร้ำงและอ ำนำจหน้ำที่แต่ละสภำไว้
เป็นกำรเฉพำะ ต่ำงก็มีอ ำนำจหน้ำที่หลักเป็นของตนเองมีบำงส่วนเท่ำนั้นที่ต้องใช้อ ำนำจหน้ำที่ร่วมกัน ไม่ได้มี
ลักษณะเป็น “สภำสูง” และ “สภำล่ำง” เช่นเดียวกับประเทศที่มีระบบสภำเป็นแบบ “สภำคู่” (Bicameral 
system) ทั้งนี้ อ ำนำจหน้ำที่หลักของสภำในกำรออกกฎหมำยและควบคุมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินเป็น
อ ำนำจหน้ำที่ของสภำผู้แทนรำษฎรเพียงแค่สภำเดียวเท่ำนั้น 
 

2.2 รัฐสภาอินโดนีเซีย 
 2.2.1 ความเป็นมาของรัฐสภาอินโดนีเซีย 
 ในระบอบประชำธิปไตย รัฐสภำเป็นองค์กรที่ประกอบด้วยผู้แทนรำษฎรซึ่งมำจำกกำรเลือกตั้งของ
ประชำชนเพ่ือเรียกร้องผลประโยชน์และรักษำผลประโยชน์ของประชำชน โดยได้รับมอบหมำยให้ออก
กฎหมำยและก ำกับกำรดูแลท ำงำนของรัฐบำลซึ่งเป็นฝ่ำยบริหำร ส ำหรับสำธำรณรัฐอินโดนีเซียวันที่  
16 ตุลำคมของทุกปีถือเป็นวันรัฐสภำอินโดนีเซีย เกิดข้ึนจำกกำรที่รัฐได้ก ำหนดให้ มีกำรออกพระรำชกฤษฎีกำ
ตัดสินที่จะให้อ ำนำจทำงกฎหมำยแก่คณะกรรมกำรแห่งชำติอินโดนีเซีย (Komite Nasional Indonesia 
Pusat : KNIP) เพ่ือให้เกิดกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองในกำรก ำหนดโครงร่ำงนโยบำยของประเทศ ด้วยกำร
ประกำศดังกล่ำวท ำให้คณะกรรมกำรแห่งชำติอินโดนีเซียปฏิบัติหน้ำที่เช่นเดียวกับรัฐสภำ โดยกำรช่วยเหลือ
ประธำนำธิบดีและรองประธำนำธิบดีก่อนที่รัฐสภำจะเริ่มด ำเนินกำรในอินโดนีเซีย รัฐสภำอินโดนีเซียเป็น
ประเด็นที่ไม่ค่อยมีกำรกล่ำวถึงมำกนักในประวัติศำสตร์อินโดนีเซีย ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นกำรอธิบำยเกี่ยวกับ
ประวัติศำสตร์สงครำมกำรต่อสู้เพ่ือเอกรำช กำรสร้ำงประเทศอินโดนีเซีย และมีกำรกล่ำวถึงต้นก ำเนิดรัฐสภำ
อินโดนีเซียเพียงเล็กน้อย ทั้งท่ีรัฐสภำอินโดนีเซียเป็นสถำบันที่ผันแปรไปตำมสถำนกำรณ์กำรเมืองในแต่ละยุค15 
และมีบทบำทค่อนข้ำงสูงในกำรก ำหนดรูปแบบทำงกำรเมืองของประเทศ 
 หำกกล่ำวถึงต้นก ำเนิดของรัฐสภำอินโดนีเซียสำมำรถสืบย้อนไปถึงยุคกำรปกครองอำณำนิคมของดัตซ์
อีสอินดีส (Dutch East Indies) ด้วยกำรก่อตั้งสถำบันที่เรียกว่ำ Volksraad ในปี 1918 หลังจำกนั้นในช่วง
เริ่มต้นของกำรสร้ำงชำติ รัฐบำลอินโดนีเซียในยุคนั้นได้มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรแห่งชำติที่ท ำหน้ำที่เสมือน
รัฐสภำโดยเริ่มต้นตั้งแต่ 29 สิงหำคม ปี 1945 จนถึง 15 กุมภำพันธ์ ปี 1950 หลังจำกนั้นอินโดนีเซียได้ริเริ่มให้
มีกำรจัดตั้งผู้แทนรำษฎร และสมำชิกวุฒิสภำซึ่งมำจำกกำรแต่งตั้งเป็นกำรชั่วครำวเพ่ือเข้ำมำท ำหน้ำที่  
ในกำรบริหำรประเทศร่วมกับประธำนำธิบดี (Senat Republik Indonesia Serikat : RIS) โดยกำรท ำงำนของ
รัฐสภำอินโดนีเซียในช่วงแรกนั้นอยู่ภำยใต้กำรควบคุมดูแลของประธำนำธิบดีและรองประธำนำธิบดีเป็นหลัก 
จนกระทั่งเกิดกำรเลือกตั้งขึ้นครั้งแรกในปี 1955 ประธำนำธิบดีมีอ ำนำจในกำรแต่งตั้งและยกเลิกสภำ
ผู้แทนรำษฎรได้ แต่ตั้งแต่ปี 1971 สมำชิกรัฐสภำถูกแต่งตั้งภำยใต้กระบวนกำรเลือกตั้ง สมำชิกรัฐสภำหรือสภำ
ที่ปรึกษำประชำชน ประกอบด้วย สภำผู้แทนรำษฎรจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ จำกส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค รวม
กับสมำชิกรัฐสภำที่มำจำกกำรเลือกตั้งโดยตรงจำกประชำชน แต่ในช่วงยุคนั้นรัฐสภำท ำหน้ำที่เป็นเพียงตรำยำง

                                                           
15 Andri Setiawan, “ Membaca Ulang Sejarah Parlemen Indonesia,”  Historia Masa lampu selalu aktual ( 18 Oktober 2021) , 
http://Membaca Ulang Sejarah Parlemen Indonesia - Historia (สืบค้นเมื่อ 20 มีนำคม 2565). 
 

https://historia.id/politik/articles/membaca-ulang-sejarah-parlemen-indonesia-Pdbo3
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ค่อยรับรองกำรท ำงำนให้กับฝ่ำยบริหำรเท่ำนั้น ในขณะที่ยุคปฏิรูปรัฐสภำอินโดนีเซียหรือสภำที่ปรึกษำ
ประชำชนเกิดจำกกำรรวมตัวของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร (DPR 575 คน) และสภำผู้แทนภูมิภำค (DPD 136 คน) 
รวมตัวกัน โดยท ำหน้ำที่ในฐำนะฝ่ำยนิติบัญญัติอย่ำงเต็มที่ไม่ได้เป็นเพียงตรำยำงเฉกเช่นในอดีต ซึ่งในส่วนนี้จะ
อธิบำยถึงประวัติศำสตร์ควำมเป็นมำของรัฐสภำอินโดนีเซียตั้งแต่ยุคอำณำนิคมดัตซ์ ยุคประชำธิปไตยแบบชี้น ำ 
ยุคระเบียบใหม่ และยุคปฏิรูป โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

1) ยุคอาณานิคมดัตซ์ 
 รัฐสภำอินโดนีเซียเริ่มต้นด้วยกำรรวมผู้แทนของขบวนกำรในสภำประชำชนที่ก่อตั้งโดยชำวดัตซ์ แม้ว่ำ
บทบำทของรัฐสภำในช่วงดังกล่ำวจะมีอย่ำงจ ำกัด แต่ถือว่ำเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในกำรเปิดโอกำสให้ประชำชน  
ได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น โดยเฉพำะหลังจำกที่อินโดนีเซียได้รับสิทธิในกำรปกครองตนเอง
ตั้งแตป่ี 1945 เป็นต้นมำ 

ในยุคอำณำนิคมดัตซ์ ได้มีกำรก่อตั้งสภำประชำชน (Volksraad หรือ Dewan Rakyat) อันเป็น
สถำบันทำงกำรเมืองแห่งแรกของอินโดนีเซีย และเป็นต้นก ำเนิดรัฐสภำของอินโดนีเซียในปัจจุบัน สภำ
ประชำชนก่อตั้งขึ้นในวันที่ 18 พฤษภำคมปี 1918 โดยผู้ว่ำกำรโยฮัน ฟอง ลิมเบอซ์ เพียซ (Gubernur 
Jenderal JP Van Limburg Stirum) โดยได้รับอิทธิพลมำจำกรัฐธรรมนูญอินดีสเชอร์ สตำร์เรอเกอริง 
(Indische Staatsregeling : IS) ของอำณำนิคมดัตซ์ โดยมีบทบัญญัติที่กล่ำวถึงอ ำนำจนิติบัญญัติของสภำ
ประชำชนผ่ำนข้อก ำหนดเรื่องสตำร์บัต ฮินเดีย (Staatsblat Hindia) ฉบับที ่114 และมีกำรบังคับใช้ในวันที่ 1 
สิงหำคมปี 1917 ซึ่งในข้อก ำหนดดังกล่ำวมีกำรระบุถึงอ ำนำจของสภำประชำชนในกำรร่ำงกฎหมำย เสนอต่อ
ผู้ว่ำรำชกำรชำวดัตซ์ แต่สิทธิดังกล่ำวนั้นจะไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้หำกไม่ได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ว่ำกำร 
หรือผู้ว่ำกำรคัดค้ำน เพรำะสมำชิกส่วนใหญ่ของสภำประชำชนเป็นชำวดัตซ์หรือผู้สนับสนุนอ ำนำจของดัตซ์  
ในช่วงต้นสภำประชำชนมีสมำชิกทั้งหมด 38 คน โดย 20 คนเป็นชำวพ้ืนเมืองจำกภูมิภำคต่ำง ๆ  อีกส่วนหนึ่ง
เป็นคนดัตซ์และกลุ่มชำวต่ำงชำติตะวันออก เช่น ชำวจีน อำหรับและอินเดีย โดยประธำนจะได้รับกำรแต่งตั้ง
จำกกษัตริย์ของเนเธอร์แลนด์ ในปี 1927 สมำชิกเพ่ิมขึ้นเป็น 55 คน โดย 25 คนเป็นชำวพ้ืนเมือง 16 สภำ
ประชำชนถือเป็นจุดเริ่มต้น เป็นเพียงผู้ท ำหน้ำที่ในกำรให้ค ำแนะน ำในกำรบริหำรประเทศเท่ำนั้น แต่ไม่ได้มี
อ ำนำจในกำรออกกฎหมำยหรือนโยบำยต่ำง ๆ  ในปีเดียวกันนั้นได้เริ่มมีกำรขยำยขอบเขตอ ำนำจของสภำ
ประชำชนให้มีเพ่ิมขึ้นจำกกำรเสนอร่ำงกฎหมำย สู่กำรมีสิทธิ์ในกำรยื่นค ำร้อง กำรริเริ่มนโยบำย กำรแก้ไขและ
กำรยอมรับนโยบำยต่ำง ๆ จนกระทั่งในปี 1930 ที่มีสมำชิกชำวพ้ืนเมืองเพ่ิมขึ้นและเป็นตัวแทนจำกภูมิภำค
ต่ำง ๆ เช่น เกำะชวำ เกำะสุมำตรำ เกำะสุลำเวสี และเกำะกำลิมันตัน โดยมีผู้น ำคือ มูฮัมหมัด ฮูสนี่ ทัมริน 
(Muhammad Husni Thamrin) ในวันที่ 15 กรกฎำคมปี 1936 สมำชิกคนหนึ่งของสภำประชำชน คือ  
โซตำรโจ คำร์โตฮำดีโกสมโม (Soetardjo Kartohadikoesoemo) ได้ยื่นค ำร้องต่อกษัตริย์และรัฐสภำ 
แห่งเนเธอร์แลนด์ (Staten Generaal) โดยหนึ่งในเนื้อหำเป็นกำรร้องขอให้มีกำรจัดตั้งส ำนักงำนองคมนตรี 
(Royal Council) ประกอบด้วยตัวแทนจำกอินโดนีเซียและดัตซ์ จนกระทั่งวันที่ 21 พฤษภำคมปี 1939  
กลุ่มกำรเมืองอินโดนีเซีย (Gabungan Politik Indonesia : GAPI) ได้ยื่นค ำร้องขอให้อินโดนีเซียมีสิทธิ ์
                                                           
16 Dwi Erianto, “Parlemen Indonesia dari Masa ke Masa,” KompasPedia (17 October 2020) ,  http: //Parlemen Indonesia dari 
Masa ke Masa (kompas.id) (สืบค้นเมื่อ 20 มีนำคม 2565). 
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ในกำรจัดตั้งรัฐสภำ โดยกลุ่มกำรเมืองอินโดนีเซียเป็นสหพันธ์ที่รวมพรรคกำรเมืองทั้ง 10 พรรคในขณะนั้น 
และวันที่ 14 กันยำยนปี 1940 รัฐบำลเนเธอร์แลนด์ได้จัดตั้งคณะกรรมกำรวิสแมน (Visman Commission) 
ตำมข้อเสนอของ ฮำ วิสแมน (Dr.H Visman) โดยคณะกรรมำธิกำรมีควำมต้องกำรที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญ17 
 ตลอดช่วงปี 1927 – 1941 สภำประชำชนได้เสนอร่ำงกฎหมำยทั้งหมด 6 ฉบับโดยมีเพียง 3 ฉบับ
เท่ำนั้นที่ถูกรับรองโดยรัฐบำลดัตซ์ นอกจำกนี้สภำประชำชนยังมีกำรยื่นค ำร้องจ ำนวนหนึ่ง หนึ่งในค ำร้องที่ชื่อ
ว่ำ Petisi Soetardjo ที่ยื่นโดยสมำชิกของสภำประชำชนและผู้น ำกลุ่มชำวพ้ืนเมืองในปี 1936 ค ำร้องดังกล่ำว
เกี่ยวกับกำรยื่นอุทธรณ์ต่อกำรประชุมที่จะต้องมีสัดส่วนตัวแทนจำกชำวพ้ืนเมืองเพ่ิมมำกขึ้น เพ่ือเป็นกำร
เตรียมพร้อมเพ่ือให้อินโดนีเซียสำมำรถเป็นประเทศที่ปกครองตนเองได้ภำยใต้รัฐธรรมนูญของดัตซ์  แต่ทว่ำค ำ
รอ้งดังกล่ำวถูกปฏิเสธโดยรัฐบำลดัตซ์ในพฤศจิกำยนปี 1938 บุคคลที่ค่อนข้ำงมีบทบำทในสภำประชำชน  เช่น 
ฮำย อำกุส ซำลิม (H. Agus Salim), แอบดอล์ ม้อยส์ (Abdoel Moeis), โซตำรโจ คำร์โตฮำดีโกสมโม, มำส 
อับดุลคัสซัน อัสโมดีโรโน (Mas Abukassan Atmodirono), โมฮัมหมัด ฮุนนี ทัมมำริน (Mohammad Husni 
Thamrin), รำชจิมัน เวอโยดีนิรัต (Dr. Radjiman Wedyodiningrat) และ โกโซมำ อูโตโจ (Koesoema 
Oetojo) 
 ในวันที่ 8 มีนำคมปี 1942 อินโดนีเซียเริ่มด ำเนินกำรเพ่ือเป็นเอกรำช แต่เจ้ำอำณำนิคมดัตซ์กลับเข้ำ
มำปกครองอีกครั้ง กำรเปลี่ยนผ่ำนอ ำนำจดังกล่ำวเป็นผลให้สภำประชำชนที่พยำยำมด ำเนินกำรเพ่ือเป็นรัฐ
อิสระไม่ได้รับกำรยอมรับ จนกระทั่งวันที่ 1 สิงหำคมปี 1943 มีกำรจัดตั้งสภำที่ปรึกษำกลำง (Chuo Sangi-in 
หรือ Dewan Pertimbangan Pusat หรือ Central Advisory Council) มีหน้ำที่ในกำรยื่นข้อเสนอต่อรัฐบำล
ดัตซ์ โดยมีหัวหน้ำเป็นสุกำร์โน18 เพ่ือด ำเนินกำรปลดปล่อยอินโดนีเซียเป็นประเทศเอกรำช  

2) ยุคประชาธิปไตยแบบช้ีน า 
 ควำมปรำรถนำที่จะมีสถำบันอันเป็นตัวแทนจำกประชำชนเกิดขึ้นหลังจำกกำรประกำศเอกรำชของ
ชำวอินโดนีเซีย กล่ำวคือ ประธำนำธิบดีสุกำร์โนผู้ประกำศเอกรำชให้แก่อินโดนีเซียมีควำมตั้งใจในกำรจัดตั้ง
สถำบันที่สำมำรถเป็นตัวแทนของประชำชนได้อย่ำงแท้จริง จนน ำไปสู่กำรก่อตั้งคณะกรรมกำรแห่งชำติ
อินโดนีเซีย (Komite Nasional Indonesia Pusat : KNIP) เป็นสภำที่รับรองควำมเป็นรัฐอินโดนีเซียและมี
กฎหมำยที่กล่ำวถึงบทบำทหน้ำที่ รวมถึงต ำแหน่งแห่งที่ของคณะกรรมกำรแห่งชำติอินโดนีเซีย โดยมี
ประธำนำธิบดีสุกำร์โนและรองประธำนำธิบดีฮัตตำท ำหน้ำที่ในเป็นประธำนในขณะนั้น และมีมติในกำรแต่งตั้ง
สมำชิกคณะกรรมกำรแห่งชำติอีก 135 คน โดยมีหน้ำที่ในกำรรับผิดชอบเพ่ือกำรช่วยเหลือประธำนำธิบดีและ
ร่วมก ำหนดนโยบำยแห่งรัฐ โดยปรำศจำกอ ำนำจในกำรเสนอร่ำงกฎหมำย19  

คณะกรรมกำรแห่งชำติอินโดนีเซียเริ่มต้นท ำงำนในวันที่ 7 ตุลำคมปี 1945 มีสมำชิกกว่ำ 50 คน โดย
ได้เรียกร้องให้ประธำนำธิบดีสุกำร์โนอนุญำตให้กลุ่มของตนมีสิทธิในกำรเสนอร่ำงกฎหมำย และมีนโยบำยที่จะ
จัดตั้งสภำที่ปรึกษำประชำชนและสภำผู้แทนรำษฎร เพ่ือท ำหน้ำที่ในกำรเสนอร่ำงกฎหมำยและก ำหนด

                                                           
17 Arief Nurrachman, “Sejarah Parlemen Indonesia,” KompasPedia (19 October 2020), http:// Sejarah Parlemen Indonesia - 
Kompaspedia (สืบค้นเมื่อ 22 มีนำคม 2565). 
18 Dwi Erianto, “Parlemen Indonesia dari Masa ke Masa,” 
19 Dwi Erianto, “Parlemen Indonesia dari Masa ke Masa,”  
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นโยบำยของประเทศ ซึ่งกำรท ำงำนของคณะกรรมกำรแห่งชำติอินโดนีเซียมีควำมส ำคัญในกำรขับเคลื่อน
ประเทศ ในวันที่ 1 พฤศจิกำยนปี 1945 คณะกรรมกำรแห่งชำติอินโดนีเซียได้ด ำเนินกำรนโยบำยต่ำงประเทศ
เพ่ือให้อินโดนีเซียมีสถำนะเท่ำเทียมนำนำประเทศ ในกำรประชุมครั้งที่ 3 วันที่ 27 พฤศจิกำยนปี 1945  
มีแนวคิดเพ่ือกำรปฏิรูปประเทศและมีกำรต่อต้ำนกลุ่มทหำรจำกอังกฤษในอินโดนีเซีย 

กำรประชุมเต็มคณะครั้งแรกของคณะกรรมกำรแห่งชำติอินโดนีเซียได้มีกำรเลือกคัสแมน สิงออดิโม 
(Kasman Singodimedjo) เป็นประธำน และมีผู้ช่วยอีก 3 คน คือสุตำร์โจ คำร์โตฮำดีกุสุมำ (Sutardjo 
Kartohadikusumo) เป็นรองประธำนคนที่หนึ่ง ลำทุฮำฮำรี่ (Latuharhary) เป็นรองประธำนคนที่สอง และ 
อดัม มำลิก (Adam Malik) เป็นรองประธำนคนที่สำม คณะกรรมกำรแห่งชำติอินโดนีเซียสำมำรถออก
กฎหมำยได้ทั้งหมด 113 ฉบับ จะเห็นได้ว่ำหลังจำกคณะกรรมกำรแห่งชำติอินโดนีเซียถูกก่อตั้งขึ้นมำนั้นเป็น
กำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญมีประธำนำธิบดีเป็นสถำบันทำงกำรเมืองหลักเพียงสถำบันเดียวในกำรบริหำรประเทศ 
มีอ ำนำจเบ็ดเสร็จเด็ดขำดแต่เพียงผู้เดียว แต่เมื่อมีกำรน ำระบบรัฐสภำเข้ำมำได้ท ำให้เกิดตรวจสอบและถ่วงดุล
อ ำนำจผู้น ำทำงกำรเมืองมำกขึ้น และมีส่วนร่วมในกำรอภิปรำยข้อตกลงลิงกัตจำรี (Linggarjati)20 
 ทว่ำในช่วงแรกหลังประกำศเอกรำช มีเหตุกำรณ์ปะทะและกำรไม่ยอมรับสำธำรณรัฐอินโดนีเซีย 
ภำยหลังที่เกิดเหตุกำรณ์เผชิญหน้ำ ท ำให้อินโดนีเซียแบ่งออกเป็น 7 เขตภำยใต้สหสำธำรณรัฐอินโดนีเซีย 
(Republik Indonesia Serikat) และ 9 เขตพ้ืนที่ปกครองพิเศษ สหสำธำรณรัฐอินโดนีเซียมีรัฐธรรมนูญที่เป็น
เสมือนกฎบัตรที่ลงนำมโดยบรรดำผู้น ำท้องถิ่นจำก 16 รัฐ สหสำธำรณรัฐอินโดนีเซียมีรัฐสภำที่ถูกแปรสภำพ
ภำยใต้รูปแบบสภำผู้แทนรำษฎร และสมำชิกวุฒิสภำแห่งสหสำธำรณรัฐอินโดนีเซีย (Senat RIS) ในวันที่  
15 กุมภำพันธ์ปี 1950 ภำยใต้กฎหมำยรัฐธรรมนูญพ้ืนฐำนของสหสำธำรณรัฐอินโดนีเซีย สมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎรของสหสำธำรณรัฐอินโดนีเซียมีสมำชิก 150 คนที่เป็นตัวแทนจำกประชำชนอินโดนีเซีย ในขณะที่
วุฒิสภำมีลักษณะคล้ำยกับสภำสูงภำยใต้ระบบรัฐสภำสำธำรณรัฐอินโดนีเซีย สมำชิกวุฒิสภำเป็นตัวแทนจำก
เขตต่ำง ๆ ของสหสำธำรณรัฐอินโดนีเซีย ในแต่ละพ้ืนที่เขตละ 2 คนจึงท ำให้วุฒิสภำมีสมำชิกทั้งหมด 32 คน 
เพรำะมำจำกทุกเขตพ้ืนที่ของสำธำรณรัฐอินโดนีเซีย21 
 หลังจำกประธำนำธิบดีสุกำร์โนแต่งตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและสมำชิกวุฒิสภำจึงได้มีกำรจัด
ประชุมร่วมกันครั้งแรกในวันที่ 17 กุมภำพันธ์ปี 1950 กำรประชุมดังกล่ำวจัดขึ้นเพ่ืออภิปรำยถึงต ำแหน่งของ
ประธำนและรองประธำนอันเป็นตัวแทนของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและวุฒิสภำ สถำนะของสหสำธำรณรัฐ
อินโดนีเซียด ำรงอยู่ได้ไม่เกิน 1 ปี เพรำะหลังจำกนั้นอินโดนีเซียมีกำรรวมเป็นประเทศเดียวกันในวันที่ 17 
สิงหำคมปี 1950 กลำยเป็นสำธำรณรัฐอินโดนีเซียจนกระทั่งปัจจุบัน ก่อนหน้ำนี้ในวันที่ 14 สิงหำคมปี 1950 
รัฐสภำแห่งสำธำรณรัฐอินโดนีเซียได้มีกำรออกแบบรัฐธรรมนูญปี 1950 และในช่วงที่มีกำรบังคับใช้รัฐธรรมนูญ
ปี 1950 นั้นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและวุฒิสภำ มีกำรผ่ำนร่ำงกฎหมำยไม่น้อยกว่ำ 28 ฉบับ 1 ในนั้นคือ
กฎหมำย 7/1950 เป็นกำรเปลี่ยนเนื้อหำในรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับรูปแบบกำรปกครองจำกสหสำธำรณรัฐ

                                                           
20 ข้อตกลงลิงกัยจำรี เป็นข้อตกลงเพื่อยุติควำมขัดแย้งระหว่ำงเนเธอร์แลนด์กับอินโดนีเซีย โดยอังกฤษเข้ำมำช่วยไกล่เกลี่ย ซ่ึงเนเธอร์แลนด์ยอมรับ
อ ำนำจรัฐของรัฐบำลอินโดนีเซียในเกำะชวำและเกำะสุมำตรำ 
21Andri Setiawan, “Membaca Ulang Sejarah Parlemen Indonesia,”  
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อินโดนีเซีย (Undang Undang Republik Indonesia Serikat : UUD RIS) เป็นรัฐธรรมนูญแห่งสำธำรณรัฐ
อินโดนีเซีย (Undang Undang Indonesia (UUD)22  

ช่วงปลำยยุคสมัยประธำนำธิบดีสุกำร์โนเริ่มมีกำรสมำทำนแนวคิดแบบสังคมนิยมมำปรับใช้ในระบบ
กำรเมืองมำกขึ้น ประธำนำธิบดีสุกำร์โนสนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์อินโดนีเซียและด ำเนินกิจกรรมทำง
กำรเมืองไปตำมแนวทำงประชำธิปไตยแบบชี้น ำ หลังจำกประกำศเช่นนั้นประธำนำธิบดีสุกำร์โนได้ประกำศ
ยกเลิกรัฐธรรมนูญปี 1950 และกลับมำใช้รัฐธรรมนูญปี 1945 พร้อมทั้งจัดตั้งสถำบันทำงกำรเมืองของรัฐ 2 แห่ง 
นั่นคือสภำที่ปรึกษำประชำชนชั่วครำว (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara : MPRS) และ 
สภำพิจำรณำใหญ่ชั่วครำว  (Dewan Pertimbangan Agung Sementara : DPAS) และมีค ำสั่งประธำนำธิบดี 
ให้สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรยุติปฏิบัติหน้ำที่ ในวันที่ 24 มิถุนำยนปี 1960 โดยแต่งตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 
(Dewan Perwakilan Rakyat Goyong Royong : DPR GR) เข้ำมำปฏิบัติหน้ำที่แทน โดยมีหน้ำที่หลักในกำร
ออกแถลงกำรณ์ทำงกำรเมือง รับเรื่องร้องทุกข์ของประชำชน และช่วยด ำเนินกำรประชำธิปไตยแบบชี้น ำ   
นอกจำกนี้ยังมีตัวแทนจำกกลุ่มกำรเมืองต่ำง ๆ และผู้แทนระดับภูมิภำค นโยบำยดังกล่ำวเป็นแนวควำมคิดของ
ประธำนำธิบดีสุกำร์โนเพื่อให้สอดคล้องกับกำรด ำเนินกิจกำรต่ำง ๆ ในกำรพัฒนำประเทศ23  
 ตำมมำตรำ 77 ในรัฐธรรมนูญปี 1945 ได้ระบุให้สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรชั่วครำวมีสมำชิกทั้งหมด 
236 คน โดย 148 คนมำจำกรัฐสภำของสำธำรณรัฐอินโดนีเซีย 29 คนมำจำกวุฒิสภำของสำธำรณรัฐ 46 คน
มำจำกกลุ่มคณะกรรมกำรแห่งชำติอินโดนีเซีย และ 13 คนมำจำกเขตปกครองของยอกยำกำร์ตำ และ 
ตำมมำตรำ 55 ของรัฐธรรมนูญได้ก ำหนดให้สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรชั่วครำวอยู่ในวำระได้ 4 ปีและได้รับกำร
เลือกตั้งกลับมำอีกครั้ง ในกำรเลือกตั้งปี 1955 ผลจำกกำรเลือกตั้งปีดังกล่ำวไม่มีพรรคกำรเมืองใดที่มีอิทธิพล
เหนือในรัฐสภำ จำก 272 ที่นั่งมำจำกพรรคมัสยูมี (Masyumi Partai) 57 ที่นั่ง พรรคแห่งชำติอินโดนีเซีย 
(Partai Nasional Indonesia :  PNI)  5 7  ที่ นั่ ง  อ ง ค์ ก ร อิ ส ล ำม  ( Nahdlatul Ulama :  NU)  45 ที่ นั่ ง  
พรรคคอมมิวนิสต์อินโดนีเซีย (Partai Komunis : PKI) 39 ที่นัง่ และพรรคอื่น ๆ อีก 59 ที่นั่ง  
 สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรชั่วครำวมีอ ำนำจหน้ำที่เช่น เดียวกับสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรที่มำจำก 
กำรเลือกตั้งทั่วไป ตำมบทบัญญัติท่ี 56 จนถึง 77 ได้ระบุถึงอ ำนำจหน้ำที่ของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรมีหน้ำที่
ในกำรเสนอร่ำงกฎหมำยและพิจำรณำนโยบำยของรัฐบำล สิทธิในกำรตรวจสอบเรื่องงบประมำณแผ่นดิน  
สิทธิในกำรตรวจสอบกำรท ำงำนของรัฐบำล สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรชั่วครำวปฏิบัติหน้ำที่ไปจนถึง 
มีนำคมปี 1956 ตลอดเวลำกว่ำ 5 ปีของกำรท ำงำนของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรชั่วครำวสำมำรถออก
กฎหมำยส ำเร็จผล 167 ฉบับจำก 237 ฉบับและสำมำรถตรวจสอบเรื่องรำวร้องเรียนกว่ำ 16 เรื่อง24  
ระบอบประชำธิปไตยแบบชี้น ำได้ด ำเนินกำรมำจนกระทั่งปี 1965 จนเกิดเหตุกำรณ์เกสตำปู (G30) ท ำให้
สถำนะของรัฐสภำเปลี่ยนไป ในเดือนตุลำคมปี 1965 สมำชิกกว่ำ 62 คนถูกสงสัยว่ำเกี่ยวข้องกับ  
พรรคคอมมิวนิสต์อินโดนีเซียจึงถูกสั่งให้ยุติกำรปฏิบัติหน้ำที่และถือเป็นกำรสิ้นสุดยุคประชำธิปไตยแบบชี้น ำ 

                                                           
22 Dwi Erianto, “Parlemen Indonesia dari Masa ke Masa,” 
23 Arief Nurrachman, “Sejarah Parlemen Indonesia,” 
24 Dwi Erianto, “Parlemen Indonesia dari Masa ke Masa,” 
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 ส ำหรับสภำที่ปรึกษำประชำชน ตั้งแต่ประกำศเอกรำชจนถึงยุคระเบียบเก่ำ ไม่เคยปรำกฏมำก่อน 
จนกระท่ัง 1 ปีหลังจำกค ำสั่งประธำนำธิบดีในเดือนกรกฎำคมปี 1959 สภำที่ปรึกษำประชำชนชั่วครำว ปรำกฏ
เป็นรูปเป็นร่ำงและมีกำรเปิดตัวสมำชิกที่เป็นทำงกำรในวันที่ 15 กันยำยนปี 1960 จำกค ำสั่งประธำนำธิบดี
ฉบับที่ 12 ปี 1959 มีกำรระบุเกี่ยวกับกำรจัดเตรียมสภำที่ปรึกษำประชำชนชั่วครำว โดยสมำชิกมำจำก
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ตัวแทนจำกท้องถิ่น กลุ่มท ำงำนต่ำง ๆ จ ำนวนสมำชิกสภำที่
ปรึกษำประชำชนชั่วครำวมีทั้งหมด 616 คนโดย 254 คนมำจำกสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรที่แต่งตั้ง 241 คน 
กลุ่มท ำงำนในรัฐบำลและ 118 คนมำจำกท้องถิ่นต่ำง ๆ ประธำนของสภำที่ปรึกษำประชำชนชั่วครำว คือ 
ชำรุส์ ซำเละ (Chaerul Saleh) และมีรองประธำนอีก 4 คน คือ อำลี ศำสโตรมิโจโจ (Ali Sastroamidjojo), 
คำร์ฮำร ฮิสฮัม ชำลิด (KH Idham Chalid) , ดีเอ็น ไอดิต (DN Aidit) และวิโลโจ ปุสโปจูโด (Wilujo 
Puspojudo)25 
 
 3) ยุคระเบียบใหม่ 
 อินโดนีเซียเกิดกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมืองอีกครั้งเมื่อนำยพลสุฮำร์โตยึดอ ำนำจจำกประธำนำธิบดี 
สุกำร์โนส ำเร็จ และสถำปนำให้เป็นยุคระเบียบใหม่ หรือ Orde Baru (New Order) ได้ส่งผลต่อกำร
ปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงของสถำบันกำรเมืองหลำยอย่ำง กล่ำวคือ ตั้งแต่ปี 1966 จนถึงปี 1971 ต ำแหน่งของ
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรที่ได้รับกำรแต่งตั้งถูกครอบง ำโดยกลุ่มที่สนับสนุนนำยพลสุฮำร์โต กำรปฏิบัติหน้ำที่
แรกของสภำที่ปรึกษำประชำชน คือกำรประชุมนัดพิเศษเพ่ือเพิกถอนอ ำนำจกำรบริหำรรัฐของประธำนำธิบดี 
สุกำร์โน และเริ่มต้นร่ำงกฎหมำยเกี่ยวกับต ำแหน่งอ ำนำจหน้ำที่ของสภำที่ปรึกษำประชำชน และสภำ
ผู้แทนรำษฎรโดยรู้จักกันในชื่อ กฎหมำยว่ำด้วยสภำที่ปรึกษำประชำชน สภำผู้แทนรำษฎรและสภำผู้แทน
ภูมิภำคปี  1969 (Undang Undang Susduk 1969)  สภำผู้ แทนรำษฎรมีสมำชิกทั้ งหมด 414 คน 
จำก 13 พรรคกำรเมืองโดยมีหน้ำที่หลักในกำรเสนอร่ำงกฎหมำยและนโยบำยสำธำรณะ สมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎรที่ได้รับกำรแต่งตั้งได้รับสิทธิในกำรคุ้มครองเช่นเดียวกับสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรที่มำจำกกำรเลือกตั้ง 
สิทธิดังกล่ำวบัญญัติชัดเจนในกฎหมำยฉบับที่ 10 ปี 1966 เกี่ยวกับต ำแหน่งของสภำที่ปรึกษำชั่วครำว และ
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรที่มำจำกกำรเลือกตั้งทั่วไป ตั้งแต่ปี 1966 จนกระทั่งปี 1969 สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
สำมำรถออกกฎหมำยได้ทั้งหมด 70 ฉบับ ดังนั้นตั้งแต่ปี 1945 – 1969 รัฐสภำอินโดนีเซียสำมำรถออก
กฎหมำยได้ท้ังหมด 636 ฉบับ 
 แม้ว่ำรัฐบำลของประธำนำธิบดีสุฮำร์โตประกำศให้มีกำรเลือกตั้งทั่วไปตำมระบอบประชำธิปไตยตลอด
ยุคสมัย แต่กำรเลือกตั้งทุกครั้งพรรคกอลคำร์ซึ่งเป็นพรรคกำรเมืองที่ยกระดับมำจำกกลุ่มทหำรได้รับชัยชนะ
ทุกครั้ง อีกทั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรที่ได้รับเลือกเข้ำไปในรัฐสภำแม้ว่ำจะมำจำกตัวแทนของประชำชน  
แต่อีกส่วนหนึ่งก็มำจำกกำรแต่งตั้งโดยประธำนำธิบดี ในวันที่ 24 พฤศจิกำยนปี 1975 กฎหมำยว่ำด้วยสภำ  
ที่ปรึกษำประชำชน สภำผู้แทนรำษฎรและสภำผู้แทนภูมิภำคปี 1969 มีกำรปรับแก้จนกลำยเป็นกฎหมำยว่ำ
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ด้วยสภำที่ปรึกษำประชำชน สภำผู้แทนรำษฎร และสภำผู้แทนภูมิภำคปี 1975 โดยมีเนื้อหำเกี่ยวกับกำรจัด
ระเบียบและตรวจสอบภูมิหลังของผู้สมัครรับเลือกตั้ง โดยจะต้องไม่เกี่ยวข้องกับเหตุกำรณ์เกสตำปู หรือพรรค
คอมมิวนิสต์อินโดนีเซีย และในปี 1985 กฎหมำยว่ำด้วยสภำที่ปรึกษำประชำชน สภำผู้แทนรำษฎรและ 
สภำผู้แทนภูมิภำค มีกำรแก้ไขเป็นครั้งที่ 2 โดยมีกำรเน้นควำมสัมพันธ์ของสภำผู้แทนรำษฎรกับประธำนำธิบดี
สุฮำร์โต โดยระบุชัดว่ำประธำนำธิบดีจะไม่รับผิดชอบต่อกำรกระท ำต่ำง ๆ ของสภำผู้แทนรำษฎร เป็นกำรแยก
บทบำทหน้ำที่อย่ำงชัดเจนระหว่ำงฝ่ำยบริหำรและฝ่ำยนิติบัญญัติ แต่ในทำงปฏิบัติแล้วนั้นฝ่ำยบริหำรท ำหน้ำที่
ควบคุมกำรท ำงำนของฝ่ำยนิติบัญญัติ โดยฝ่ำยนิติบัญญัติมีหน้ำที่เพียงรับค ำสั่งและรับรองกำรกระท ำต่ำง ๆ 
ของฝ่ำยบริหำรเท่ำนั้น ไม่มีสิทธิ์แสดงควำมคิดเห็นใด ๆ ทั้งสิ้น 

ในยุคระเบียบใหม่ สถำบันทำงกำรเมืองที่มีบทบำทหลักอย่ำงสภำที่ปรึกษำประชำชนและ  
สภำผู้แทนรำษฎรท ำหน้ำที่เป็นตัวแทนของรัฐบำลมำกกว่ำตัวแทนของประชำชน จนท ำให้เกิดกำรเปรียบเทียบ
กำรท ำงำนของรัฐสภำในยุคระเบียบใหม่ของสุฮำร์โตและยุคระเบียบเก่ำของสุกำร์โน เพรำะจ ำน วน 
พรรคกำรเมืองที่ได้รับที่นั่งในรัฐสภำมีเพียง 3 พรรค นั่นคือ พรรคกอลคำร์ พรรคประชำธิปไตยอินโดนีเซีย 
(Partai Demokrasi Indonesia :  Indonesian Democratic Party หรือ PDI)  และพรรคสหพัฒนำกำร 
(Partai Persatuan Pembanguan : United Development Party หรือ PPP) ต้ังแต่นั้นมำรัฐสภำท ำหน้ำที่
และมีบทบำทตำมบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญปี 1945 นั่นคือ ร่ำงกฎหมำย กำรตรวจสอบและกำรจัดท ำ
งบประมำณ โดยทุกอย่ำงผ่ำนกำรกลั่นกรองจำกประธำนำธิบดีก่อนเสมอ จึงกล่ำวได้ว่ำรัฐสภำท ำหน้ำที่ 
เป็นเพียงแค่ตรำประทับรับรองเพ่ือให้กระบวนกำรถูกต้องตำมครรลองควำมเป็นประชำธิปไตย 
 กำรครอบง ำของพรรคกอลคำร์ในรัฐสภำชัดเจนมำกขึ้น เริ่มต้นตั้งแต่กำรเลือกตั้งทั่วไปในปี 1971 
ยำวนำนจนกระทั่งกำรเลือกตั้งครั้งสุดท้ำยในยุคระเบียบใหม่ปี 1997 กล่ำวคือ ตั้งแต่กำรเลือกตั้งทั่วไปปี 1971 
พรรคกอลคำร์มีที่นั่งในรัฐสภำ 236 ที่นั่งจำก 360 ที่นั่งในฐำนะสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร และทุกครั้งหลังกำรเลือกตั้ง
พรรคกอลคำร์จะมีที่นั่งในฐำนะสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรเพ่ิมขึ้น โดยเปรียบเทียบจำกผลกำรเลือกตั้ง  
ในปี 1982 และกำรเลือกตั้งปี 1987 ซึ่งพรรคกอลคำร์มีที่นั่งในสภำเพ่ิมขึ้นจำก 299 จำก 400 ที่นั่งของ
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรทั้งหมด ดังนั้น จึงกล่ำวได้ว่ำ อ ำนำจสูงสุดของพรรคกอลคำร์ในรัฐสภำปรำกฏชัดเจน
มำกขึ้นในกำรเลือกตั้งทั่วไปปี 1997 คิดเป็นร้อยละ 74 หรือ 325 ที่นั่งจำกทั้งหมด 400 ที่นั่งในฐำนะ
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร26 พรรคกอลคำร์จึงเป็นพรรคกำรเมืองเดียวที่ครองที่นั่งเยอะที่สุดมำตลอดตั้งแต่ปี 
1971 และเป็นพรรคกำรเมืองเดียวที่มีอ ำนำจในกำรบริหำรประเทศสูงสุดในยุคระเบียบใหม่ 

ส ำหรับช่วงต้นของยุคระเบียบใหม่ สภำที่ปรึกษำประชำชนชั่วครำวมีบทบำทตั้งแต่มิถุนำยนจนถึง
เดือนกรกฎำคมปี 1966 โดยมีกำรออกข้อก ำหนดทั้งหมด 24 ฉบับ 1 ในนั้นเกี่ยวกับอ ำนำจหน้ำที่ของสภำ 
ที่ปรึกษำประชำชนชั่วครำว รวมไปถึงอ ำนำจหน้ำที่ของประธำนำธิบดี ผู้บัญชำกำรทหำรสูงสุด ( ABRI)  
จำกสถำนกำรณ์กำรเมืองหลังเหตุกำรณ์เกสตำปูในปี 1966 สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรจำกกลุ่มกอลคำร์ 
ได้เรียกร้องให้สภำที่ปรึกษำประชำชนชั่วครำวจัดประชุมนัดพิเศษขึ้นในเดือนมีนำคมปี 1967 เพ่ือพิจำรณำคดี

                                                           
26Dwi Erianto, “Parlemen Indonesia dari Masa ke Masa,” 
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ทำงกำรเมืองและผู้ที่เกี่ยวข้องจำกเหตุกำรณ์ดังกล่ำว รวมถึงอ ำนำจหน้ำที่ของสภำที่ปรึกษำประชำชน  
จ ำนวนสมำชิกสภำที่ปรึกษำประชำชนในช่วงปี 1971-1977 มีมำกถึง 920 คนโดย 460 คนมำจำก
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 329 คน และ 131 คนเป็นตัวแทนจำกภูมิภำค ตั้งแต่ปี 1977-1982 สภำที่ปรึกษำ
ประชำชนมีตัวแทนจำกพรรคกอลคำร์ท ำหน้ำที่เป็นประธำนสภำมำโดยตลอด 

ในช่วงท้ำยของยุคระเบียบใหม่ สมำชิกสภำที่ปรึกษำประชำชนมำจำกกำรเลือกตั้งทั่วไปในปี 1997  
มีจ ำนวนถึง 1,000 คนตำมค ำสั่งของประธำนำธิบดี 2 ฉบับที่ลงนำมโดยประธำนำธิบดีสุฮำร์โต ค ำสั่งฉบับแรก 
คือ 262/M/1997 เกี่ยวกับต ำแหน่งและบทบำทหน้ำที่ของสมำชิกสภำที่ปรึกษำประชำชน โดยสมำชิกของสภำ
ที่ปรึกษำประชำชนมำจำกผู้แทนระดับภูมิภำค ตัวแทนพรรคกำรเมือง ในขณะที่ค ำสั่งฉบับที่สองหมำยเลข 
250/M/1997 เกี่ยวกับสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรที่มำจำกกำรเลือกตั้งทั่วไปปี 1997 โดยเป็นสมำชิกจำกพรรค
ประชำธิปไตยอินโดนีเซียจ ำนวน 89 คน พรรคกอลคำร์จ ำนวน 325 คน และตัวแทนจำกกองทัพอีก 75 คน  
 ตั้งแต่ปี 1971 สภำที่ปรึกษำประชำชนกลำยเป็นสถำบันสูงสุดของรัฐที่มีลักษณะเป็นองค์กรอธิปไตย  
ที่ระบุชัดในรัฐธรรมนูญปี 1945 และในรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่ำวยังระบุว่ำอธิปไตยเป็นของประชำชนและ
ด ำเนินกำรโดยสภำที่ปรึกษำประชำชน ที่มำจำกสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร ตัวแทนจำกท้องถิ่นและกลุ่มท ำงำน
ต่ำง ๆ จะเห็นได้ว่ำในยุคระเบียบใหม่สภำที่ปรึกษำประชำชนมีบทบำทเหนือทุกสถำบันทำงกำรเมือง แต่ เป็น
กำรท ำหน้ำที่ตำมค ำสั่งของรัฐบำลหรือประธำนำธิบดีเท่ำนั้น เพรำะสมำชิกส่วนใหญ่มำจำกพรรคกอลคำร์  
ซึ่งเป็นพรรคกำรเมืองที่ครองที่นั่งสูงสุดในสภำผู้แทนรำษฎรตลอดยุคระเบียบใหม่ 
 4) ยุคปฏิรูป 

จำกวิกฤตเศรษฐกิจในปี 1997 น ำไปสู่กำรเรียกร้องของประชำชนชำวอินโดนีเซียนับแสนคนเพ่ือให้
ประธำนำธิบดีสุฮำร์โตลำออกจำกต ำแหน่ง อินโดนีเซียได้ก้ำวเข้ำสู่ยุคปฏิรูป กำรครอบง ำของพรรคกอลคำร์ 
ในสถำบันทำงกำรเมืองเริ่มลดบทบำทลงและพรรคกำรเมืองที่เข้ำมำมีบทบำทในรัฐสภำเริ่มมีควำมหลำกหลำย
มำกขึ้น รวมทั้งพรรคกำรเมืองใหม่ ๆ ด้วยเช่นกัน ในกำรเลือกตั้งทั่วไปปี 1999 พรรคประชำธิปไตยอินโดนีเซีย
มีอ ำนำจเหนือในรัฐสภำจำกกำรชนะกำรเลือกตั้งคิดเป็นร้อยละ 33 จำกที่นั่งทั้งหมดของสภำผู้แทนรำษฎร 
ในขณะที่พรรคกอลคำร์ลดเหลือเพียงแค่ร้อยละ 22 จำกกำรเลือกตั้งทั่วไป ในยุคปฏิรูปไม่มีพรรคกำรเมืองไหน
ที่มีบทบำทเหนือในรัฐสภำและพรรคกำรเมืองที่ชนะกำรเลือกตั้งมีที่นั่งในสภำเพียงแค่ร้อยละ 20 จำกกำร
เลือกตั้งในปี 2019 พรรคประชำธิปไตยอินโดนีเซียชนะกำรเลือกตั้งและได้รับกำรคัดเลือก 128 ที่นั่งในสภำ
และพรรคที่ชนะกำรเลือกตั้งจะได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นประธำนสภำผู้แทนรำษฎร   

ตั้งแต่ปี 2004 สภำที่ปรึกษำประชำชนประกอบด้วยสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและสภำผู้แทนภูมิภำค 
(Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia : DPD RI) ที่มำจำกกำรเลือกตั้งทั้งหมด ซึ่งแตกต่ำงจำก
ยุคก่อนหน้ำที่สภำที่ปรึกษำประชำชนมำจำกสภำผู้แทนรำษฎรที่มำจำกกำรเลือกตั้งและกำรแต่งตั้งจำก
ประธำนำธิบดีรวมกัน  จ ำนวนสมำชิกสภำที่ปรึกษำประชำชนในช่วงปี 2014 – 2019 มีทั้งหมด 692 คนโดย
มำจำกสภำผู้แทนรำษฎรจ ำนวน 560 คนและ 132 คนมำจำกสภำผู้แทนภูมิภำค ต่อมำสมำชิกสภำที่ปรึกษำ
ประชำชนช่วงปี 2019 – 2024 เพ่ิมขึ้นเป็น 711 คน โดยประกอบด้วยสมำชิกจำกสภำผู้แทนรำษฎร 575 คน
และ 136 คนจำกสภำผู้แทนภูมิภำค เนื่องจำกกำรขยำยตัวของจังหวัดจึงท ำให้มีกำรเพ่ิมขึ้นของสภำผู้แทน
ภูมิภำคซึ่งทั้งหมดมำจำกกำรเลือกตั้งโดยตรงจำกประชำชน 
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จะเห็นได้ว่ำ นอกจำกอ ำนำจหน้ำที่ที่ชัดเจนมำกขึ้นของสภำที่ปรึกษำประชำชนและสภำผู้แทนรำษฎร
แล้วนั้น ในยุคปฏิรูปสภำผู้แทนภูมิภำคยังเป็นอีกหนึ่งสถำบันทำงกำรเมืองที่มีบทบำทเพ่ิมมำกข้ึน โดยเป็นกลุ่ม
องค์กรทำงกำรเมืองภำยใต้รัฐธรรมนูญที่สมำชิกเป็นตัวแทนจำกทุกจังหวัดโดยผ่ำนกำรเลือกตั้งทั่วไป สถำบันนี้
เกิดข้ึนใหม่หลังจำกอินโดนีเซียก้ำวเข้ำสู่ยุคปฏิรูปเป็นลักษณะของกำรเปลี่ยนผ่ำนกำรกระจำยอ ำนำจสู่ท้องถิ่น
ตำมรัฐธรรมนูญปี 1945  
 กำรก่อตัวของสภำผู้แทนภูมิภำคเกิดขึ้นจำกกำรประชุมประจ ำปีของสภำที่ปรึกษำประชำชนในปี 
2001 และผลสรุปจำกกำรประชุมเต็มคณะในครั้งที่ 5 ในเดือนพฤศจิกำยนของปีเดียวกัน จนน ำไปสู่กำรก่อตั้ง
สถำบันที่สำมำรถเป็นตัวแทนของท้องถิ่นในกำรรักษำผลประโยชน์ต่ำง ๆ ของท้องถิ่น สร้ำงควำมเท่ำเทียม
ระหว่ำงส่วนกลำงและส่วนภูมิภำคให้เกิดขึ้นได้จริง ดังนั้นสภำผู้แทนภูมิภำคจึงเกิดขึ้นอย่ำงเป็นทำงกำรในวันที่ 
1 ตุลำคมปี 2004 ประกอบด้วยสมำชิกทั้งหมด 128 คนที่มำจำกกำรเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 5 เมษำยนปี 2004 
โดยมีกินันจำร์ คำร์ตำมิตำ (Ginandjar Kartasamita) จำกชวำตะวันตกเป็นประธำนสภำผู้แทนภูมิภำคคนแรก 
และมีรองประธำนอีก 2 คนนั่นคือ อิรมัน กุสมัน  (Irman Gusman) จำกสุมำตรำตะวันตกและลำ โอเดอ ไอ
ดำ (La Ode Ida) จำกสุลำเวสีตะวันออก27 

นับตั้งแต่กำรเปลี่ยนแปลงกำรเมืองดังกล่ำว รัฐสภำอินโดนีเซียมีบทบำทมำกขึ้นในฐำนะสถำบันทำง
กำรเมืองที่เป็นตัวแทนจำกประชำชน และท ำหน้ำที่ในฐำนะสถำบันนิติบัญญัติไม่ได้เป็นเพียงแค่ตรำยำง
เช่นเดียวกับยุคระเบียบใหม่ นอกจำกนี้รัฐบำลอินโดนีเซียได้มีกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับบทบำทหน้ำที่ของ
ประธำนำธิบดี สภำที่ปรึกษำประชำชน สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร และสภำผู้แทนภูมิภำค รวมถึงมีควำม
เห็นชอบให้ประธำนำธิบดีต้องมำจำกกำรเลือกตั้งโดยตรงจำกประชำชน เพ่ือเป็นกำรเน้นย้ ำถึงอ ำนำจอธิปไตย
ที่มำจำกประชำชนจำกแท้จริง   

 

2.2.2 บทบาทของรัฐสภาในแต่ละยุคการเมือง 
 กำรเมืองอินโดนีเซียในแต่ละยุคนั้นได้ส่งผลต่อสถำนะและบทบำทอ ำนำจหน้ำที่ของรัฐสภำในฐำนะ
สถำบันกำรเมือง ที่มักผันแปรไปตำมผู้น ำทำงกำรเมือง สถำนกำรณ์กำรเมือง อินโดนีเซียใช้ระบบกำรปกครอง
แบบประธำนำธิบดี โดยมีรัฐสภำท ำหน้ำที่เป็นฝ่ำยนิติบัญญัติ แต่กลับกลำยเป็นว่ำรัฐสภำไม่สำมำรถท ำหน้ำที่
ได้เต็มที่ในบำงยุค ดังนั้นจึงจ ำเป็นต้องศึกษำเกี่ยวกับบทบำทของรัฐสภำในแต่ละยุคว่ำมีควำมเปลี่ยนแปลงหรือ
ปรับเปลี่ยนไปตำมสถำนกำรณ์กำรเมืองอย่ำงไรบ้ำง 
 1) รัฐสภาในยุคประชาธิปไตยช้ีน า (1945-1965) 
 หลังจำกประกำศเอกรำชจำกเนเธอร์แลนด์ในปี 1945 อินโดนีเซียน ำเอำระบอบกำรปกครองแบบ
ประชำธิปไตยโดยมีประธำนำธิบดีเป็นหัวหน้ำฝ่ำยบริหำร และมีรัฐสภำในกำรท ำหน้ำที่ฝ่ำยนิติบัญญัติ โดยมี
ประธำนำธิบดีคนแรกคือ สุกำร์โน  ในช่วงแรกมีกำรด ำเนินกำรโดยรัฐสภำเป็นสถำบันกำรเมืองหลัก ทุกฝ่ำย
ต่ำงเชื่อมั่นเหมือนกันว่ำระบอบประชำธิปไตยเป็นสิ่งที่มีคุณค่ำต่อสังคมอินโดนีเซียในช่วงเวลำดังกล่ำว
 ควำมพยำยำมของประธำนำธิบดีสุกำร์โนในกำรน ำระบอบประชำธิปไตยที่มีรัฐสภำเป็นองค์กรหลัก

                                                           
27 Dwi Erianto, “Parlemen Indonesia dari Masa ke Masa,” 
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ทำงกำรเมืองโดยประกอบด้วยพรรคกำรเมืองหลำยพรรค ขณะเดียวกันคณะรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบต่อสภำ
ผู้แทนรำษฎร (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, DPR-GR) ซึ่งมีสมำชิกที่มำจำกกำรเลือกตั้ง
จำกประชำชนทั้งหมดในปี 1955 จ ำนวน 232 คน โดยมีสมำชิกจำกพรรคมัสยูมิ (Masyumi) เยอะที่สุด 
ในรัฐสภำ พรรคมัสยูมิถือเป็นตัวแทนกลุ่มผลประโยชน์ทำงกำรเมืองของชำวมุสลิมและถือว่ำเป็น  
พรรคกำรเมืองใหญ่ทีสุ่ดในขณะนั้น นอกจำกนี้ยังมีสมำชิกที่มำจำกกำรแต่งตั้งจำกคนในกองทัพเข้ำร่วมด้วย 

รัฐสภำชุดแรกได้เปิดประชุมเป็นครั้งแรกในปี 1956 กล่ำวได้ว่ำเป็นสภำผู้แทนรำษฎรที่สมบูรณ์แบบครั้งแรก
ในประวัติศำสตร์อินโดนีเซีย แต่หลังจำกนั้นไม่นำนประธำนำธิบดีสุกำร์โนได้เสนอแนวควำมคิดในกำรสร้ำงระบอบ
ประชำธิปไตยแบบชี้น ำ เนื่องจำกมองเห็นแล้วว่ำระบบรัฐสภำไม่เหมำะกับวัฒนธรรมกำรเมืองของอินโดนีเซีย อีก
ทั้งกำรมีอยู่ของสภำผู้แทนรำษฎรเป็นกำรยำกที่จะท ำให้รัฐบำลเข้มแข็งได้ เพรำะสุกำร์โนเองก็ไม่มีอ ำนำจที่แท้จริง
และยังต้องเผชิญกับควำมไม่มีเสถียรภำพทำงกำรเมือง ดังนั้นสุกำร์โนจึงใช้รัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือในกำรควบคุม
สภำที่ปรึกษำประชำชน กำรใช้อ ำนำจดังกล่ำวไม่จ ำเป็นต้องมีกำรปรึกษำหำรือกับสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรก่อน 
แต่ประธำนำธิบดีสำมำรถด ำเนินกำรได้เลยเพ่ือเป็นกำรรักษำเสถียรภำพทำงอ ำนำจ  

ตั้งแต่ประกำศเอกรำชจนกระทั่งปี 1960 รัฐสภำสำมำรถออกกฎหมำยได้เพียง 9 ฉบับเท่ำนั้น 
กฎหมำยส ำคัญที่ออกโดยรัฐสภำในยุคสุกำร์โนคือ กฎหมำยที่อนุญำตให้ส่งอำสำสมัครเข้ำร่วมเหตุกำรณ์กำร
เผชิญหน้ำกับมำเลเซีย  หลังจำกกำรประกำศกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรปกครองเป็นแบบประชำธิปไตย  
แบบชี้น ำของสุกำร์โนได้น ำไปสู่กำรลดบทบำทอ ำนำจหน้ำที่ของรัฐสภำลงอย่ำงมำก เพ่ือช่วยให้กำรด ำเนินงำน
ของรัฐบำลสำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมแนวทำงที่รัฐบำลวำงไว้ แต่ถึงกระนั้นสุกำร์โนก็ไม่ได้มีกำรยกเลิกอ ำนำจ
ของรัฐสภำเนื่องจำกควำมต้องกำรในกำรรักษำเสถียรภำพทำงกำรเมืองเอำไว้ พร้อมกับสมำชิกพรรคกำรเมือง
หลำยพรรคไม่เห็นด้วยที่จะให้ระบบรัฐสภำถูกท ำลำยลง แต่สุดท้ำยแล้วนั้นระบอบประชำธิปไตยในช่วงต้น  
ของอินโดนีเซียก็เป็นอันล้มเหลวไปในที่สุด เนื่องจำกสภำพสังคมอินโดนีเซียที่ถูกพันธนำกำรจำกวัฒนธรรม
และโครงสร้ำงทำงกฎหมำยแบบรัฐเผด็จกำร ดังนั้นแนวคิดแบบประชำธิปไตยจึงถูกจ ำกัดอยู่เฉพำะชนชั้นน ำ
เท่ำนั้น ระบอบประชำธิปไตยแบบรัฐสภำในอินโดนีเซียจึงถึงจุดหักเหครั้งส ำคัญและพบจุดจบอย่ำงรวดเร็ว
ในช่วงต้นของอินโดนีเซีย 

2) บทบาทของรัฐสภาในฐานะตรายางยุคระเบียบใหม่ (1966- 1997)28 
ภำยหลังกำรยึดอ ำนำจในปี 1965 พร้อมทั้งกำรกวำดล้ำงพรรคคอมมิวนิสต์อินโดนีเซีย พลเอกสุฮำร์โต

ได้เริ่มต้นสถำปนำยุคระเบียบใหม่ให้เป็นยุคท่ีเน้นควำมส ำคัญต่อควำมมั่นคงของรัฐ ปัญหำส ำคัญเร่งด่วนในช่วง
ต้นของยุคระเบียบใหม่ คือกำรสร้ำงกระแสกำรเมืองขึ้นมำเพ่ือท ำลำยอิทธิพลของสุกำร์โนและพรรค
คอมมิวนิสต์อินโดนีเซีย โดยเริ่มต้นจำกกำรที่สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำกประธำนำธิบดี  
สุกำร์โนถูกก ำจัดออกจำกรัฐสภำทั้งหมด ส่วนผู้ที่เป็นนักกำรเมืองสำยสุกำร์โนที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในสภำที่
ปรึกษำประชำชนซึ่งท ำหน้ำที่เป็นสภำนิติบัญญัติอยู่ในขณะนั้นก็ถูกจับกุมด้วยข้อหำต่ำง ๆ แล้วแต่กองทัพจะ
                                                           
28 จำกกำรศึกษำพบว่ำงำนศึกษำเกี่ยวกับรัฐสภำอินโดนีเซียได้นิยำมรัฐสภำในยุคระเบียบใหม่ว่ำ “สภำตรำยำง” หรือในภำษำอังกฤษ คือ rubber-
stamp parliament ดูเพิ่มเติมจำกงำนของ Stephen Sherlock “People’s forum or chamber of cronies?: The Parliament in Indonesia’s 
decade of democracy”, in Aspinall, E. & Mietzner, M., Problems of Democratisation in Indonesia, ISEAS, Singapore, 2011 และ Patrick 
Ziegenhai, The Indonesian Parliament and Democratization, Singapore : Institute of Southeast Asian Studies,2008. 
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เลือกสรรปั้นแต่งขึ้นมำ จนน ำไปสู่กำรเปิดประชุมวิสำมัญและลงมติถอดถอนอ ำนำจทุกอย่ำงของสุกำร์โน 
พร้อมกับกำรสถำปนำอ ำนำจให้สุฮำร์โตขึ้นมำเป็นประธำนำธิบดี รัฐบำลชุดใหม่ภำยใต้กำรน ำของประธำนำธิบดี
สุฮำร์โตได้ปฏิรูปโครงสร้ำงกำรเมืองทุกแขนงของอินโดนีเซียให้อยู่ภำยใต้กำรควบคุมของรัฐบำลและกองทัพ 

ผู้น ำทำงกำรเมืองได้หำทำงแก้ไขปัญหำกำรเมืองโดยผ่ำนสภำที่ปรึกษำประชำชนเพ่ือให้ออกกฎหมำย 
ต่ำง ๆ เพ่ือสกัดกั้นอิทธิพลของพรรคกำรเมืองที่พยำยำมจะฟ้ืนบทบำทขึ้นมำ อีกทั้งมีกำรก ำหนดให้แต่ละเขต
เลือกตั้งมีสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรได้เพียงคนเดียว โดยสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรมำจำกทั้งที่ได้รับกำรเลือกตั้ง
จำกประชำชนโดยตรงและได้รับกำรแต่งตั้งจำกประธำนำธิบดีอีกจ ำนวนหนึ่ง จะมีได้เพียงครึ่งหนึ่งของสภำที่
ปรึกษำประชำชน เพรำะจ ำนวนสมำชิกที่เหลือมำจำกกำรแต่งตั้งจำกนำยทหำรเหล่ำต่ำง ๆ อันเป็นจุดเริ่มต้นที่
ฝ่ำยบริหำรมีอ ำนำจเหนือฝ่ำยนิติบัญญัติโดยกำรควบคุมกำรปฏิบัติงำนในด้ำนต่ำง ๆ เพ่ือรักษำเสถียรภำพทำง
อ ำนำจของฝ่ำยบริหำร  

เมื่ออ ำนำจของรัฐบำลเริ่มมีควำมมั่นคง จึงได้ด ำเนินกำรให้รัฐสภำกลับมำท ำหน้ำที่อีกครั้ง โดยรัฐบำลได้
ผ่ำนกฎหมำยกำรเลือกตั้งที่ก ำหนดให้สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร ต้องมำจำกกำรเลือกตั้งจ ำนวน 360 คน  
และมีสมำชิกแต่งตั้งอีก 100 คน โดยมีตัวแทนจำกกองทัพ 75 คน กำรเลือกตั้งครั้งแรกเกิดขึ้นในปี 1971  
ควำมล่ำช้ำของกำรเลือกตั้งมำจำกกำรตระเตรียมให้กลุ่มกอลคำร์สำมำรถก่อตั้งเป็นพรรคกำรเมืองได้ส ำเร็จก่อน 
เพ่ือสำมำรถท่ีจะคว้ำชัยชนะจำกสนำมกำรเลือกตั้งและสำมำรถก่อตั้งรัฐบำลได้ในที่สุด ผลกำรเลือกตั้งได้น ำไปสู่
กำรเปลี่ยนแปลงในโครงสร้ำงของรัฐสภำ พรรคกำรเมือง โดยเฉพำะสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรที่ท ำหน้ำที่เป็นเพียง
ไม้ประดับเพ่ือท ำให้ภำพลักษณ์กำรเมืองของอินโดนีเซียมีควำมเป็นประชำธิปไตยมำกขึ้นเท่ำนั้น 

ระบอบกำรปกครองใหม่ยังฉวยโอกำสในกำรปรับปรุงโครงสร้ำงกำรผูกขำดอ ำนำจทำงกำรเมือง  
ในระบบรัฐสภำ กล่ำวคือ ระบบรัฐสภำของอินโดนีเซียประกอบด้วย 2 สภำหลัก คือ สภำที่ปรึกษำประชำชน 
ท ำหน้ำที่เป็นรัฐสภำ ตั้งแต่ช่วงครึ่งปีหลัง 1970 สภำที่ปรึกษำประชำชนไม่ใช่สภำที่ปรึกษำประชำชนที่ถูก
ตั้งขึ้นมำเพ่ือเป้ำหมำยเฉพำะกิจทำงกำรเมืองเท่ำนั้น แต่ได้กลำยเป็นสถำบันทำงนิติบัญญัติที่มีอ ำนำจสูงสุด
ครอบง ำบทบำทของสภำผู้แทนรำษฎร  ในทำงปฏิบัติแล้วนั้นสมำชิกสภำที่ปรึกษำประชำชนและ
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรถูกใช้เป็นเครื่องมือในกำรครองอ ำนำจของประธำนำธิบดีสุฮำร์โตอย่ำงมั่นคง  
สภำที่ปรึกษำประชำชนหรือรัฐสภำมีสมำชิกมำกถึง 1,000 คนโดยส่วนหนึ่งมำจำกกำรแต่งตั้งโดยรัฐบำลซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นทหำรและต ำรวจ29 กระบวนกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรเพ่ือเข้ำไปสมทบกับสมำชิก
ประเภทแต่งตั้งในสภำที่ปรึกษำประชำชน เพ่ือประกอบกันขึ้นมำเป็นรัฐสภำอินโดนีเซีย จะต้องไม่ส่งผลกระทบ
ต่อเสถียรภำพทำงกำรเมืองและอ ำนำจของประธำนำธิบดีสุฮำร์โต เพรำะรัฐสภำอินโดนีเซียในขณะนั้น
เปรียบเสมือนสภำตรำยำงในกำรรองรับควำมชอบธรรมส ำหรับกำรครองอ ำนำจของประธำนำธิบดีสุฮำร์โต 
เพรำะตรำบใดที่ประธำนำธิบดีสุฮำร์โตยังคงเป็นเพียงผู้เดียวที่มีอ ำนำจภำยใต้รัฐสภำที่สมำชิกส่วนใหญ่มำจำก
กำรแต่งตั้งของเขำเอง เสถียรภำพทำงกำรเมืองก็ยังคงด ำรงอยู่ 

เมื่อเงื่อนไขและกติกำทำงกำรเมืองได้รับกำรดัดแปลงให้มีควำมชอบธรรมตำมกลไกของระบบรัฐสภำ  
ที่ถูกครอบง ำโดยอ ำนำจฝ่ำยบริหำรอย่ำงมั่นคงแล้ว ขณะเดียวกันพรรคกำรเมืองก็ถูกท ำลำยและถูกบีบบังคับ

                                                           
29 ภูวดล ทรงประเสริฐ, อินโดนีเซียอดีตและปัจจุบัน (กรุงเทพ ฯ : ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2547), น. 475-477. 
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ด้วยกลไกต่ำง ๆ ที่ออกโดยรัฐสภำจนลดลงเหลือเพียงแค่ 2 พรรคกำรเมืองเท่ำนั้น โดยพรรคกอลคำร์เป็นพรรค
ที่มีอ ำนำจสูงสุดและชนะทุกกำรเลือกตั้งตลอดยุคระเบียบใหม่  ในขณะที่รัฐสภำไม่ได้จัดท ำหรือออกกฎหมำย
มำแม้แต่ฉบับเดียวที่เกิดจำกกำรริเริ่มของรัฐสภำเอง แต่บทบำทของกำรร่ำงกฎหมำยและเสนอกฎหมำย  
ถูกเปลี่ยนไปสู่ฝ่ำยบริหำรและผู้น ำรัฐบำล รัฐสภำจึงมีหน้ำที่เป็นเพียงตรำประทับรับรองกำรมีอยู่ของกฎหมำย 
แต่ละฉบับเท่ำนั้น 
 3) การตื่นตัวของรัฐสภาในยุคปฏิรูป (1997-ปัจจุบัน) 
 ตั้งแต่ช่วงกลำงทศวรรษ 1990 ยุคระเบียบใหม่ของประธำนำธิบดีสุฮำร์โตเริ่มสั่นคลอน ควำมพยำยำม
ในกำรจ ำลองระบอบประชำธิปไตยที่อำศัยกระบวนกำรเลือกตั้งและรัฐสภำในกำรสร้ำงควำมชอบธรรมต่อกำร
มีอ ำนำจมำมำกกว่ำ 3 ทศวรรษ ผนวกรวมกับพรรคกอลคำร์ที่เป็นกลไกส ำคัญในกำรค้ ำยันอ ำนำจเผด็จกำร
ของประธำนำธิบดีสุฮำร์โตพร้อมทั้งขจัดพรรคคู่แข่งทำงกำรเมือง ด้วยกำรที่มีกองทัพเป็นเสำหลักที่คอยพยุง
กำรด ำรงอยู่ของพรรคกอลคำร์ได้กลำยเป็นสิ่งที่กัดกร่อนท ำลำยยุคระเบียบใหม่ของสุฮำร์โต จนกระท่ังในเดือน
พฤษภำคมปี 1998 ได้มีกำรเดินขบวนประท้วงเรียกร้องให้ประธำนำธิบดีสุฮำร์โตลงจำกต ำแหน่งและเรียกร้อง
ให้มีกำรปฏิรูป (Reformasi) อินโดนีเซียในทุกด้ำน โดยเฉพำะกำรเรียกร้องให้มีกำรปฏิรูประบอบ
ประชำธิปไตยอย่ำงแท้จริง 
 กระแสสังคมที่ก ำลังเรียกร้องระบอบประชำธิปไตยในขณะนั้น ได้น ำไปสู่กำรยกเลิกข้อจ ำกัดว่ำด้วย
เรื่องต่ำง ๆ ไม่ว่ำจะเป็นเสรีภำพในกำรนับถือศำสนำ เสรีภำพในกำรจัดตั้งพรรคกำรเมืองเพ่ือให้ระบอบ
ประชำธิปไตยหยั่งรำกลึกอย่ำงมั่นคง พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมกำรร่ำงกฎหมำยเกี่ยวกับพรรคกำรเมือง  
กำรเลือกตั้งทั่วไป กำรก ำหนดองค์ประกอบของสภำผู้แทนรำษฎร และสภำที่ปรึกษำประชำชน เพ่ือน ำไปสู่กำร
ปฏิรูปทำงกำรเมืองและเข้ำสู่กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎรและสภำที่ปรึกษำประชำชน โดยเริ่มต้นจำก
กำรก ำหนดให้สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรจ ำนวน 500 คนโดย 400 คนมำจำกกำรเลือกตั้งโดยตรงจำกประชำชน 
อีก 100 คนมำจำกกำรแต่งตั้งซึ่งสมำชิกมำจำกกองทัพจำกเดิมที่ได้รับกำรแต่งตั้ง 75 คนลดเหลือเพียง 38 คน 
ส่วนสมำชิกสภำที่ปรึกษำประชำชนจำกเดิมคือ 1,000 คนได้ลดลงเหลือเพียง 700 คน โดยมำจำกทั้ง
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร ผ่ำนกำรคัดเลือกของแต่ละภูมิภำคและกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ซึ่ง
เท่ำกับเป็นกำรเลิกล้มอ ำนำจของประธำนำธิบดีที่เคยมีอ ำนำจสูงสุดทั้งด้ำนบริหำรและนิติบัญญัติ เป็นขั้นตอน
แรกในกำรปฏิรูปกำรเมืองให้อยู่ภำยใต้ขอบเขตของนิติธรรมอย่ำงแท้จริง30 จนต่อมำมีกำรแก้ไขกฎหมำยในปี 
2008 ก ำหนดให้สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรมีสมำชิก 560 คน และมำจำกกำรเลือกตั้งทั้งหมด และต้องสังกัด
พรรคกำรเมือง ส่วนสภำผู้แทนภูมิภำคมีสมำชิก 132 คน เป็นตัวแทนจำกจังหวัดทั้ง 33 จังหวัดของอินโดนีเซีย 
ซึ่งแต่ละจังหวัดมีตัวแทน 4 คน มำจำกกำรเลือกตั้งในแต่ละจังหวัด ส ำหรับสภำที่ปรึกษำประชำชนคือ
ส่วนประกอบของทั้งสภำผู้แทนรำษฎรและสภำผู้แทนภูมิภำค31 

เมื่อเข้ำสู่ยุคปฏิรูปมีกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 1945 โดยให้อ ำนำจทั้ง 3 สภำในกำรตรวจสอบและ
ถ่วงดุลซึ่งกันและกัน คือ สภำผู้แทนรำษฎร สภำผู้แทนภูมิภำค และสภำที่ปรึกษำประชำชน แต่ไม่ได้

                                                           
30 ภูวดล ทรงประเสริฐ, อินโดนีเซียอดีตและปัจจุบัน, น. 560-564. 
31 Stephen Sherlock in Aspinall, E.  & Mietznex, M., “People’s Forum or Chamber of Cronies? : The Parliament in Indonesia’s 
Decade of Democracy,” Problems of Democratisation in Indonesia (Singapore :  ISEAS, 2011). 
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หมำยควำมว่ำอินโดนีเซียมีรัฐสภำเป็นลักษณะ Tricameral Parliament เพรำะหน้ำที่ในกำรร่ำงกฎหมำยและ
กำรเสนอนโยบำยยังคงเป็นหน้ำที่ของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรเท่ำนั้น เพรำะสภำผู้แทนภูมิภำคมีหน้ำที่เพียง
แสดงควำมคิดเห็น และสภำผู้แทนรำษฎรยังเป็นสภำเดียวที่มีอ ำนำจมำกที่สุดในกำรผ่ำนร่ำงกฎหมำยในฐำนะ
ฝ่ำยนิติบัญญัติตำมข้อบัญญัติในรัฐธรรมนูญ ส่วนสภำผู้แทนภูมิภำค สำมำรถเสนอร่ำงกฎหมำยได้แต่ จ ำกัด
เฉพำะกฎหมำยท้องถิ่นเท่ำนั้น และที่ส ำคัญต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกสภำผู้แทนรำษฎร สภำผู้แทนภูมิภำค
ไม่มีอ ำนำจในกำรชะลอร่ำงกฎหมำย หรือปฏิเสธร่ำงกฎหมำย  ส ำหรับสภำที่ปรึกษำประชำชน เป็นองค์กร
สูงสุดทำงกำรเมืองแห่งรัฐ โดยมีบทบำทในกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ กำรแต่งตั้งหรือถอดถอนประธำนำธิบดีและ
รองประธำนำธิบดีเท่ำนั้น 

กำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญของอ ำนำจหน้ำที่ของรัฐสภำหรือสภำที่ปรึกษำประชำชน เกิดขึ้นเมื่อมีกำร
แก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอ ำนำจของประธำนำธิบดี เพรำะจำกอดีตที่มำประธำนำธิบดี  
มีอ ำนำจเหนือฝ่ำยบริหำร ฝ่ำยนิติบัญญัติและฝ่ำยตุลำกำร โดยใช้ช่องโหว่ทำงกฎหมำยในกำรประกำศใช้
กฎหมำยต่ำง ๆ เพื่อสร้ำงควำมชอบธรรมให้กับตนเอง รัฐสภำท ำหน้ำที่เป็นเสมือนตรำยำงที่คอยประทับรับรอง
ควำมชอบธรรมเท่ำนั้น แต่หลังจำกมีกำรแก้ไขกำรใช้อ ำนำจของประธำนำธิบดีท ำให้อ ำนำจดังกล่ำวต้องถูก
ถ่วงดุลโดยสภำผู้แทนรำษฎร สภำที่ปรึกษำประชำชน รัฐสภำไม่ได้ท ำหน้ำที่เป็นเพียงตรำยำงประทับรับรอง
อ ำนำจของประธำนำธิบดีเท่ำนั้น อ ำนำจของประธำนำธิบดีต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกสภำที่ปรึกษำประชำชน
ก่อนเสมอ ประธำนำธิบดีไม่มีอ ำนำจในกำรประกำศกฤษฎีกำเพ่ือบังคับใช้เป็นกฎหมำยได้อย่ำงง่ำยดำยเหมือน
แต่ก่อน แต่ต้องผ่ำนกระบวนกำรพิจำรณำในระบบรัฐสภำก่อนทุกครั้ง ภำยใต้ยุคสุฮำร์โตรัฐสภำไม่สำมำรถคำน
อ ำนำจกับผู้น ำประเทศได้ แต่ปัจจุบันควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้น ำประเทศและฝ่ำยนิติบัญญัติมีกำรคำนอ ำนำจกัน
มำกขึ้น ฝ่ำยนิติบัญญัติมีอ ำนำจในกำรออกกฎหมำยและควบคุมกำรใช้อ ำนำจของประธำนำธิบดี สมำชิกรัฐสภำ
มำจำกกำรเลือกตั้งทั้งหมด กฎหมำยต้องผ่ำนกำรพิจำรณำและแก้ไขจำกสมำชิกรัฐสภำ32 

โดยสำมำรถสรุปบทบำทของรัฐสภำยุคปฏิรูปใน 4 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 
 1. กำรปฏิรูปประชำธิปไตยแบบเลือกตั้งและรัฐธรรมนูญภำยใต้รัฐสภำ โดยเฉพำะรัฐสภำที่ไม่ได้ถูก
จ ำกัดอ ำนำจ และท ำหน้ำที่ในฐำนะตัวแทนของประชำชน กำรออกกฎหมำยและกำรควบคุม กำรบริหำรงำน
ของรัฐบำล 
 2. กระบวนกำรตัดสินใจของรัฐสภำ ที่เคยกระจุกตัวเฉพำะบำงกลุ่มโดยเฉพำะชนชั้นน ำมำกกว่ำกำร
รับฟังควำมคิดเห็นจำกประชำชน เพรำะรัฐสภำอินโดนีเซียแตกต่ำงกับรัฐสภำอ่ืนในแง่ที่รัฐสภำถูกจัดตั้ง (set 
up) และมีวัฒนธรรมกำรเมืองเข้ำไปเกี่ยวข้องภำยใต้กำรน ำของกลุ่มอ ำนำจเดียว รัฐสภำอินโดนีเซียจะเน้นใน
กำรสร้ำงวัฒนธรรมทำงกำรเมือง โดยกำรสนับสนุนและควบคุมกลุ่มอ ำนำจ ดังนั้นกำรตัดสินใจภำยใน
โครงสร้ำงและหลีกเลี่ยงกำรลงคะแนนอย่ำงเปิดเผย ทั้งหมดย่อมเป็นกำรแข่งขันทำงกำรเมืองและแบ่งแยก
บทบำทหน้ำที่ทำงกำรเมืองของกลุ่มชนชั้นสูงในสังคม ในขณะเดียวกันรัฐสภำก็เป็นตัวแทนในกำรแสดงถึง
คุณภำพของประชำธิปไตยในประเทศนั้น 
                                                           
32 Martin Russell, “Political institutions in Indonesia: Democracy, decentralization, diversity,” European Parliament (January 2020). 
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 3. ควำมจ ำเป็นในกำรเลือกตั้งใหม่ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง กำรเข้ำมำท ำหน้ำที่ฝ่ำยนิติบัญญัติที่
กลำยเป็นประเด็นสำธำรณะซึ่งเป็นควำมรับผิดชอบของรัฐสภำ และส่งเสริมให้สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร  
เป็นสถำบันที่เป็นตัวแทนของประชำชนมำกขึ้น 
 4. ควำมหลำกหลำยของพลวัตในกำรร่ำงกฎหมำย ผลมำจำกควำมขัดแย้งของสถำบันทำงกำรเมือง 
เช่น ควำมอ่อนแอในกำรสร้ำงกฎระเบียบภำยในพรรคกำรเมือง 

แม้ว่ำอินโดนีเซียจะมีกำรปฏิรูปทำงกำรเมืองและกองทัพ แต่เนื่องจำกสถำบันของรัฐได้ถูกหล่อหลอม
ด้วยแนวคิดเผด็จกำรมำอย่ำงยำวนำนนั้น ท ำให้ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประธำนำธิบดีและรัฐสภำยังอยู่ในสภำวะ
คลุมเครือ ไม่มีกฎหมำยรองรับแน่นอนว่ำอินโดนีเซียจะใช้ระบบประธำนำธิบดีหรือระบบรัฐสภำ หรือผสมกัน
ทั้งสองระบบ จึงมีควำมพยำยำมเรื่อยมำในกำรแก้ไขกฎหมำยและให้อ ำนำจสูงสุดแก่สภำที่ปรึกษำประชำชน
และสภำผู้แทนรำษฎรอันเป็นตัวแทนจำกประชำชนอย่ำงแท้จริง จนน ำไปสู่กำรปรับแก้ไขที่มำของ
ประธำนำธิบดีให้มำจำกกำรเลือกตั้งโดยตรงจำกประชำชน และลดบทบำทของกองทัพให้หมดไปจำกรัฐสภำ 
เห็นได้จำกผลกำรเลือกตั้งในปี 2009 กล่ำวคือ ตั้งแต่กำรเลือกตั้งครั้งแรกในปี 1955 ที่มี 500 ที่นั่งโดยแบ่งเป็น 
462 คน มำจำกกำรเลือกตั้ง และอีก 38 ที่นั่งส ำหรับกองทัพ ในปี 2004 มีทั้งหมด 550 ที่นั่งทั้งหมดมำจำก
กำรเลือกตั้ง ในปี 2009 กำรเลือกตั้งเพ่ิมขึ้นเป็น 560 ไม่มีกำรส ำรองที่นั่งส ำหรับกองทัพให้เข้ำไปในรัฐสภำ  
ถือเป็นกำรสิ้นสุดอ ำนำจของกองทัพในรัฐสภำอย่ำงแท้จริง 
 รัฐสภำอินโดนีเซียเป็นองค์กรที่ประกอบด้วยสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและสภำผู้แทนภูมิภำคซึ่งมำ
จำกกำรเลือกตั้งโดยตรงของประชำชน ท ำหน้ำที่เป็นตัวแทนของประชำชนผู้ใช้อธิปไตยโดยตรง อีกทั้งยังเป็น
ศูนย์กลำงกำรเปลี่ยนผ่ำนทำงกำรเมืองของอินโดนีเซียตั้งแต่ปี 1998 กำรกลับมำมีควำมส ำคัญเป็นหนึ่งใน
สถำบันของรัฐขนำดใหญ่ที่มีอ ำนำจทำงกำรเมือง เพรำะก่อนหน้ำนี้โดยเฉพำะในยุคระเบียบใหม่ กลุ่มที่มี
อิทธิพลในรัฐสภำจ ำกัดเฉพำะชนชั้นน ำ และมีผลต่อกำรตัดสินใจที่เกี่ยวกับชีวิตคนทั้งประเทศ จนกระทั่งปี 1998 
ที่เกิดกำรเปลี่ยนแปลง รัฐสภำใหม่ได้กลำยเป็นองค์กรที่ท ำหน้ำที่และเป็นตัวแทนของประชำชนอย่ำงแท้จริงใน
กำรออกกฎหมำยและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรสร้ำงประชำธิปไตยที่แท้จริงของอินโดนีเซีย 
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บทท่ี 3  
กลุ่มทางการเมืองในรัฐสภาอินโดนีเซีย 

 
ในรัฐสภำอินโดนีเซียมีกำรแบ่งหรือรวมตัวกันเป็น “กลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำ” เพ่ือด ำเนินกำรทำง

กำรเมือง ทั้งนี้เป็นกำรจัดกลุ่มตำมพรรคกำรเมืองหรือตำมควำมคิดเห็นของสมำชิกรัฐสภำที่มีควำมคิดคล้ำยกัน 
โดยในทำงปฏิบัติเป็นกำรรวมกลุ่มตำมสังกัดพรรคกำรเมือง มีบ้ำงที่สังกัดนอกกลุ่มพรรคกำรเมือง หรือมีกำร
รวมกลุ่มเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ที่มีอุดมกำรณ์ทำงกำรเมืองเดียวกัน มีนโยบำยสำธำรณะที่จะผลักดันร่วมกัน ซึ่งกำร
รวมกลุ่มดังกล่ำวเป็นอิสระและมีภำรกิจหลักในกำรประสำนงำน ด ำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับอ ำนำจหน้ำที่ของ
สภำผู้แทนรำษฎร สภำผู้แทนภูมิภำค เป็นกำรเพ่ิมศักยภำพ กำรรักษำและปฏิบัติตำมกฎระเบียบวินัย รวมทั้ง
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรด ำเนินงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่ของสมำชิกรัฐสภำ นอกจำกนี้กลุ่มดังกล่ำวยัง
มีบทบำทในกำรเสนอชื่อสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรเพ่ือให้ด ำรงต ำแหน่งประธำนสภำผู้แทนรำษฎร และรอง
ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร อีกทั้งยังใช้เกณฑ์ก ำหนดสัดส่วนจ ำนวนกรรมำธิกำรในแต่ละคณะกรรมำธิกำรต่ำง 
ๆ โดยแตกต่ำงจำกกำรรวมกลุ่มกำรเมืองในระบบพรรคกำรเมืองไทย เพรำะในทำงปฏิบัติกำรลงมติของสมำชิก
ในกลุ่มกำรเมืองของไทยยังต้องยึดหรือเป็นไปตำมมติของพรรคกำรเมืองที่ตนสังกัดอยู่แต่ส ำหรับอินโดนีเซียจะ
ให้ควำมเป็นอิสระต่อสมำชิกภำยในกลุ่มกำรเมือง  
 

3.1 ค านิยามของกลุ่มทางการเมืองในรัฐสภา 

 ในอินโดนีเซียเรียกกำรรวมกลุ่มสมำชิกรัฐสภำว่ำ fraksi จึงสำมำรถอธิบำยค ำนิยำมของ “fraksi”  
คือ กำรรวมกลุ่มของสมำชิกรัฐสภำทั้งจำกสภำผู้แทนรำษฎร (DPR) และสภำผู้แทนภูมิภำค (DPRD) ทีจ่ัดตั้งขึ้น
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำนให้แก่ฝ่ำยนิติบัญญัติ เป็นศูนย์รวมของสมำชิกรัฐสภำเพ่ือร่วมกันดูแลและ
พัฒนำประสิทธิภำพกำรท ำงำนของสมำชิกรัฐสภำ และมีบทบำทในฐำนะยุทธศำสตร์ที่ส ำคัญในกำรสนับสนุน
กำรด ำเนินงำนภำยในรัฐสภำโดยเฉพำะกำรเสนอร่ำงกฎหมำย สถำนะของกลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำเป็นไป
ตำมองค์ประกอบทำงวินัยอย่ำงหนึ่งของพรรคกำรเมือง (elemen disiplin partai) นอกจำกค ำว่ำ fraksi  
ก็มีกำรใช้ค ำว่ำ faction, club group และอ่ืน ๆ33 จำกกำรศึกษำพบว่ำค ำว่ำ fraksi ได้ปรำกฏในวรรคที่ 28 
ประโยคที่ 3 และ 5 (Pasal 28 ayat (3) dan ayat (5)) ในระเบียบข้อบังคับของสภำผู้แทนรำษฎร   

จำกกำรทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง พบว่ำมีกำรให้ค ำนิยำมของค ำว่ำ Fraksi ไว้มำกมำย ทั้งจำก
พจนำนุกรมและงำนวิชำกำรทั้งภำษำอังกฤษและภำษำอินโดนีเซีย กำรรวมกลุ่มสมำชิกในรัฐสภำของสมำชิก
พรรคกำรเมืองอันเป็นตัวแทนที่มำจำกกำรเลือกตั้งทั่วไป fraksi จึงเป็นพ้ืนที่ส ำหรับสมำชิกรัฐสภำทั้งจำก
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและสมำชิกสภำผู้แทนภูมิภำค โดยสำมำรถอธิบำยค ำนิยำมได้ ดังนี้ 

นักวิชำกำรชำวอินโดนีเซียอย่ำง อำดิติต วำรฺมัน (Aditiy warman) ในบทควำมเรื่อง บทบำทของกลุ่ม
กำรเมืองต่อกำรด ำเนินงำน (Peran fraksi dalam Pelaksanaan)34 โดยวำรฺมันได้นิยำมค ำว่ำ fraksi คือ 

                                                           
33 Fais Ramadani, Kedudukan dan fungsi fraksi di dewan Perwakilan rakyat berdasarkan undang-undang nomor 17 tahun 2014 
tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Skripsi Fakultas hukum Program studi ilmu hukum, Universitas Islam Riau, 2022), p.59. 
34Aditiy warman, 2018, “Peran fraksi dalam Pelaksanaan,” Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan. Vol 4 No. 2. p. 1. 
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กลุ่มรัฐสภำ พรรครัฐสภำหรือรัฐสภำคองเกรส เป็นกลุ่มที่ประกอบด้วยสมำชิกพรรคกำรเมืองเดียวกันหรือ 
กำรเลือกรวมกับพรรคอ่ืน ๆ ที่มีที่นั่งในสภำนิติบัญญัติทั้งรัฐสภำ และสภำผู้แทนภูมิภำค กลุ่มกำรเมืองใน
รัฐสภำอำจเลือกผู้น ำรัฐสภำ ผู้น ำในกลุ่มกำรเมืองรัฐสภำมักเป็นผู้มีบทบำททำงกำรเมืองที่ส ำคัญ ก่อนหน้ำกำร
จัดตั้งกลุ่มกำรเมืองในรัฐสภำสมำชิกจำกพรรคกำรเมืองใช้ระเบียบพรรคเพ่ือควบคุมกำรลงคะแนนเสียงของ
สมำชิกกลุ่ มกำร เมือง  แต่ เมื่ อมีกำรจัดตั้ งกลุ่ มกำร เมือง ในรัฐสภำท ำให้ สมำชิกมี อิสระมำกขึ้น  
“Fraksi (Fraction) adalah perwakilan partai politik dalam majelis legislative dan juga berlaku di 
Dewan Kota.  Fraksi merupakan pengelompokkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
berdasarkan partai politik yang memperoleh kursi sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam 
Keputusan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.”35 

ฟำริส รำมำดำนี (Fais Ramadani) ในงำนสำรนิพนธ์ เรื่อง ต ำแหน่งและหน้ำที่ของกลุ่มทำงกำรเมือง
ของสภำผู้แทนรำษฎรตำมกฎหมำยหมำยเลข 17 ปี 2014 เกี่ยวกับสภำที่ปรึกษำประชำชน สภำผู้แทนรำษฎร 
และสภำผู้แทนภูมิภำค (Kedudukan dan Fungsi Fraksi di dewan Perwakilan Rakyat Berdasarkan 
Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD)36 โดยให้ควำมหมำย
ของค ำ fraksi ว่ำหมำยถึง กลุ่มคนที่มีจุดประสงค์ทำงกำรเมืองเดียวกัน เป็นกำรรวมตัวของสมำชิกรัฐสภำหรือ
ตัวแทนประชำชนที่เข้ำไปในรัฐสภำ กลุ่มกำรเมืองถือเป็นกำรกระจำยอ ำนำจของพรรคกำรเมืองในส่วนของ
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร เนื่องจำกสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรมำจำกตัวแทนที่ชนะกำรเลือกตั้งเข้ำไปในรัฐสภำ 
เป็นตัวแทนของพรรคกำรเมือง ดังนั้นกลุ่มทำงกำรเมืองจึงเป็นตัวแทนจำกพรรคกำรเมืองที่เข้ำไปมีที่นั่ง 
ในรัฐสภำในฐำนะสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร และสมำชิกสภำผู้แทนภูมิภำค โดยมีบทบำทและหน้ำที่ 
ในกำรตรวจสอบกำรท ำงำน กำรตั้งกระทู้ถำม กำรแสดงควำมคิดเห็นเพ่ือน ำไปสู่ประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
ในกำรท ำงำนของสมำชิกรัฐสภำต่อไป “Fraksi merupakan representatif dari partai politik sebagai 
alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memiliki tugas dan peran sangat 
menentukan. Fraksi memberikan sikap politik dalam tatanam penggunaan hak bertanya dan 
menyampaikan pendapat berdasarkan ketentuan musyawarah dan mufakat.” 

งำนศึกษำของ บิมำ อำรฺยำ สุเกียร์โต (Bima Arya Sugiarto) เรื่อง Beyond Formal Politics : 
Party Factionalism and Leadership in Post-Authoritarian Indonesia37  ได้พยำยำมให้ค ำนิยำมของ
ค ำว่ำ “faction” ว่ำคือ กำรรวมกลุ่มคนที่มีควำมแตกต่ำงหลำกหลำย ค ำส ำคัญที่อธิบำยถึงควำมหมำยของ  
ค ำว่ำ “faction” เช่น  กำรรวมคนจำกกลุ่มต่ำง ๆ, clique (กลุ่ม) หรือ กลุ่มที่ลงคะแนนเสียงและผู้น ำทำงกำรเมือง 
นอกจำกนี้ยังสำมำรถแบ่งประเภทได้เป็นกลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำที่เกิดจำกควำมสนใจเดียวกัน โดยเฉพำะ
ควำมสนใจทำงกำรเมืองและประเด็นทำงกฎหมำย ซึ่งบำงครั้งอำจไม่ได้มีลักษณะเป็นหน่วยหรือองค์กรที่

                                                           
35Aditiy warman, 2018, “Peran fraksi dalam Pelaksanaan,” pp. 2-3. 
36Fais Ramadani, Kedudukan dan Fungsi Fraksi di dewan Perwakilan Rakyat Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 tahun 
2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, p. 59. 
37 Bima Arya Sugiarto,  Beyond Formal Politics : Party Factionalism and Leadership in Post-Authoritarian Indonesia,   (A thesis 
submitted for the degree of Doctor of Philosophy, Department of Political and Social Change Research school of Pacific and 
Asian Studies,The Australian National University, 2006), pp. 34 - 35. 



 
36 

ชัดเจน เป็นเพียงกลุ่มกำรเมืองตำมหลักกำรที่เกิดจำกกำรรวมกลุ่มชั่วครำวเนื่องจำกมีควำมคิดเห็นและ
เป้ำหมำยทำงกำรเมืองเดียวกัน  

เช่นเดียวกับข้อเสนอของ Feith ได้เคยใช้ค ำว่ำ cliques และ faction ในกำรอธิบำยเกี่ยวกับ 
กำรแลกเปลี่ยนหรือกำรรวมกลุ่มในพรรคกำรเมืองของอินโดนีเซียในปี 1950 faction ส ำหรับ Feith  
จึงกลำยเป็นควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกลยุทธ์และยุทธวิธี ในกรณีศึกษำพรรคกำรเมืองอย่ำงพรรคแห่งชำติ
อินโดนีเซีย (PNI), พรรคมัสยูมิ (Masyumi) และองค์กรอิสลำม NU ที่ปรำกฏกำรแบ่งกลุ่มภำยในพรรค   
จำกกำรศึกษำของ Feith พบว่ำ อุดมกำรณ์ควำมคิดของสมำชิกพรรคกำรเมืองถือว่ำเป็นเรื่องส ำคัญที่หมำยถึง
กำรเป็นอยู่ภำยในพรรคกำรเมือง เช่นกรณีของพรรคแห่งชำติอินโดนีเซีย (PNI) ที่มีทั้ง 3 กลุ่มทำงกำรเมืองใน
รัฐสภำ โดยแต่ละฝ่ำยก็มีผู้น ำเป็นของตนเอง เช่น อำลี สุระชะมัน (Ali Surachman) เป็นหัวหน้ำของกลุ่มที่
ไม่ได้เป็นมุสลิม  ส่วนฮำร์ดี (Hardi) เป็นฝ่ำยที่มีแนวคิดฝ่ำยซ้ำย จะเห็นได้ว่ำกลุ่มกำรเมืองในรั ฐสภำ 
ในอินโดนีเซียจะเน้นกำรวิเครำะห์ถึงเบื้องหลังที่มำของสมำชิกแต่ละกลุ่ม  เช่น กลุ่มชำติพันธุ์ ต้นก ำเนิด อำยุ 
กำรศึกษำ ประสบกำรณ์กำรท ำงำน และประสบกำรณ์ทำงกำรเมือง รวมไปถึงควำมสัมพันธ์แบบเครือญำติ  
เช่น พรรคแห่งชำติอินโดนีเซีย (PNI) ที่แต่ละกลุ่มถูกแบ่งโดยใช้ลักษณะทำงชำติพันธุ์ที่แตกต่ำงกันเป็น
ตัวก ำหนด อย่ำง Ali Surachman เป็นกลุ่มชำติพันธุ์ชวำ ในขณะที่ Hardi  เป็นนักกิจกรรมจำกนอกเกำะชวำ 
ในเรื่องของอำยุก็ถือเป็นปัจจัยส ำคัญ ผู้น ำอย่ำง Sukiman ของสมำชิกพรรคมัสยูมิ (Masyumi) ที่มีอำยุและ 
มีประสบกำรณ์ทำงกำรเมือง38 ก็จะสำมำรถรวบรวมสมำชิกได้ค่อนข้ำงเยอะกว่ำคนที่มีประสบกำรณ์น้อย 
ดังนั้นปัจจัยด้ำนชำติพันธุ์ ต้นก ำเนิด หรืออำยุของผู้น ำกลุ่มจึงมีควำมส ำคัญในกำรเลือกกลุ่มสังกัด 

ส ำหรับควำมหมำยในพจนำนุกรมอินโดนีเซีย (Kamus Besar Bahasa Indonesia : KBBI) ได้อธิบำย
ถึงfraksi ว่ำเป็นค ำนำม โดยมี 2 ควำมหมำย คือ 1) เป็นกำรแบ่งกลุ่มขนำดเล็ก 2) กลุ่มที่มีบทบำทในกำร 
ร่ำงกฎหมำย โดยสมำชิกที่มีควำมรู้และควำมเข้ำใจร่วมกัน ส่วนพจนำนุกรมกำรเมืองอินโดนีเซีย (kamus 
politik)  ได้ให้ควำมหมำยของค ำว่ำ fraksi ว่ำคือ กำรรวมกลุ่มของบุคคลที่มีกำรต่อสู้ เ พ่ืออุดมกำรณ์ 
ทำงกำรเมืองในรัฐสภำ และหรือสภำต่ำง ๆ นอกจำกนี้ยังมีนักวิชำกำรบำงท่ำนเสนอแนวคิดของกลุ่มกำรเมือง
ในรัฐสภำว่ำเป็นค ำเกี่ยวกับผู้น ำกับผู้ตำม หรือควำมสัมพันธ์แบบผู้ค้ำกับผู้ขำย  แต่ในข้อบังคับรัฐสภำ 
(Peraturan Tata Tertib DPR) ได้ให้ค ำนิยำมว่ำ fraksi คือ กำรจัดกลุ่มสมำชิกตำมรูปแบบพรรคกำรเมือง
ที่มำจำกกำรเลือกตั้งทั่วไป 

นอกจำกนี้จำกกำรสัมภำษณ์สมำชิก Fraksi Partai Persatuan Pembanguan (PPP) ได้ให้ค ำนิยำม
ของ fraksi ไว้ว่ำ กลุ่มกำรเมืองเป็นเครื่องมืออย่ำงหนึ่งของพรรคกำรเมืองในรัฐสภำในกำรด ำเนินนโยบำย 
น ำเสนอควำมต้องกำรของสำธำรณชนไปสู่กำรเป็นนโยบำยของพรรคกำรเมือง โดยกำรท ำให้เป็นส่วนหนึ่งของ
ร่ำงกฎหมำยหรือกฎหมำย รวมถึงงบประมำณของรัฐ กลุ่มทำงกำรเมืองคือผู้ใต้บังคับบัญชำของพรรค  
เพ่ือด ำเนินกำรขบัเคลื่อนกำรด ำเนินงำนทำงกำรเมืองของพรรคในรัฐสภำ (สัมภำษณ์เมื่อวันที่ 19 ตุลำคม 2565)  

ดังนั้นจึงสำมำรถกล่ำวได้ว่ำ กลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำ หรือ fraksi ในภำษำอินโดนีเซีย เป็นกำร
รวมตัวของสมำชิกรัฐสภำทั้งจำกสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและสมำชิกสภำผู้แทนภูมิภำค ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักจะ

                                                           
38 Bima Arya Sugiarto, Beyond Formal Politics : Party Factionalism and Leadership in Post-Authoritarian Indonesia,  pp. 51 -53. 
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รวมตัวจำกพรรคกำรเมืองเดียวกัน แต่มีบ้ำงเช่นกันที่สมำชิกพรรคกำรเมืองไปรวมตัวกับสมำชิกจำกพรรค
กำรเมืองอ่ืน เนื่องจำกมีอุดมกำรณ์ทำงกำรเมืองเดียวกันหรือมีเป้ำประสงค์ทำงกำรเมืองแบบเดียวกัน กลุ่มทำง
กำรเมืองในรัฐสภำจึงเป็นตัวแทนจำกพรรคกำรเมืองที่ชนะกำรเลือกตั้งเข้ำไปมีที่นั่งในรัฐสภำ เปรียบเสมือน
หน่วยกระจำยอ ำนำจของพรรคกำรเมืองที่ท ำงำนในรัฐสภำ กำรท ำหน้ำที่ของกลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำย่อม
ได้รับผลกระทบทั้งทำงดีและทำงลบต่อกำรด ำเนินงำนสมำชิกรัฐสภำอินโดนีเซีย 

3.2 แนวคิดเกี่ยวกับกลุ่มทางการเมืองในรัฐสภา 

แนวคิดทำงด้ำนกำรเมืองที่ส ำคัญโดยพิจำรณำในด้ำนรูปแบบของกำรรวมกลุ่ม แบ่งออกเป็น  
3 รูปแบบ คือ  
 1. กำรรวมกลุ่มตำมกระแสควำมคิด (Factional Cliques) เกิดขึ้นจำกกำรมีประเด็นถกเถียงขึ้น
ภำยในพรรคกำรเมืองหรือในกำรประชุมต่ำง ๆ ภำยในพรรคกำรเมืองหรือภำยในรัฐสภำ เช่น กำรประชุมเพ่ือ
หำมติพรรคเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จึงน ำไปสู่รวมตัวกันเพ่ือแสดงควำมคิดเห็นต่อประเด็นปัญหำใดปัญหำหนึ่ง หรือ
เพ่ือรณรงค์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพำะเท่ำนั้น  
 2. กำรรวมกลุ่มแบบอุปถัมภ์ (Personal Faction) กำรรวมกลุ่มในรูปแบบนี้จะยึดควำมผูกพัน 
ทั้งในด้ำนส่วนตัวที่มีกำรพึ่งพำซึ่งกันและกัน กำรช่วยเหลือเกื้อกูลอุปถัมภ์ และมีบุญคุณระหว่ำงกัน  
 3. กำรรวมกลุ่มแบบองค์กร ( Institutionalized Faction) เป็นกำรรวมกลุ่มที่มีโครงสร้ำงกำรจัด
องค์กรที่ชัดเจน ทั้งกำรบังคับบัญชำ กำรสรรหำสมำชิก รวมทั้งกำรมีกฎระเบียบวินัยต่ำง ๆ ภำยในกลุ่ม และ
กำรก ำหนดวำระกำรประชุมที่แน่นอน มีกำรวำงแผนอย่ำงเป็นระบบมีกำรออกเสียงอย่ำงเป็นทำงกำร  
ในกำรแสดงมิติต่ำง ๆ ภำยในกลุ่ม  
 จำกทั้ง 3 รูปแบบกำรรวมกลุ่มข้ำงต้นนั้น กำรรวมกลุ่มแบบองค์กรสอดคล้องกับลักษณะของกำร
รวมกลุ่มของสมำชิกรัฐสภำในรัฐสภำอินโดนีเซีย เนื่องจำกแต่ละกลุ่มจะ มีข้อก ำหนดหรือหลักปฏิบัติต่ำง ๆ 
ภำยในกลุ่มร่วมกัน ที่ส ำคัญมีกำรออกเสียงเพ่ือหำมติในประเด็นต่ำง ๆ อย่ำงชัดเจน39 ทั้งนี้เพรำะกลุ่มกำรเมือง
เป็นหน่วยเล็ก ๆ อีกหน่วยหนึ่งที่ก่อเกิดและด ำรงอยู่ แต่ก็มีควำมแตกต่ำงจำกพรรคกำรเมืองในแง่ที่ว่ำ พรรค
กำรเมือง หมำยถึง คณะบุคคลที่ร่วมกันก่อตั้งเป็นพรรคขึ้น โดยมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรปกครองบ้ำนเมือง
คล้ำยคลึงกันรวมตัวกันเพ่ือด ำเนินกิจกรรมทำงกำรเมืองร่วมกันเพ่ือให้ได้มำซึ่งอ ำนำจรัฐ ทั้งนี้สมำชิกของกลุ่ม
กำรเมืองก็มำจำกสมำชิกพรรคกำรเมืองที่ได้รับเลือกตั้งเข้ำไปในรัฐสภำ ส ำหรับกำรศึกษำกลุ่มกำรเมืองใน
รัฐสภำอินโดนีเซีย ผู้วิจัยมุ่งศึกษำถึงกำรก่อเกิดของกลุ่มกำรเมือง สถำนะบทบำทและอิทธิพลของกลุ่มกำรเมือง
ในรัฐสภำ รวมทั้งกำรด ำเนินกิจกรรมทำงกำรเมืองของกลุ่มทำงกำรเมืองเท่ำนั้น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งบทบำท
ควำมเคลื่อนไหวที่มีผลกระทบต่อระบบกำรเมืองอินโดนีเซีย เช่น นโยบำย กฎหมำย กำรบริหำรรำชกำร
แผ่นดิน ตลอดจนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในทำงกำรเมือง เป็นต้น  
3.3 สถานะของกลุ่มทางการเมืองในรัฐสภาตามกฎหมาย 

กลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำเป็นองค์ประกอบหนึ่งของสมำชิกรัฐสภำที่มำจำกสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
และสมำชิกสภำผู้แทนภูมิภำคเป็นตัวแทนของพรรคกำรเมืองที่ชนะกำรเลือกตั้ง กลุ่มกำรเมืองจะปรำกฏขึ้น
หลังจำกกำรเลือกตั้ง บทบำทหน้ำที่ของกลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำจึงถูกก ำหนดโดยพรรคกำรเมืองไม่ใช่
รัฐธรรมนูญ ซึ่งปัจจุบันรัฐธรรมนูญอินโดนีเซียได้ให้อ ำนำจเต็มที่แก่ สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรในกำรเสนอร่ำง
กฎหมำย 

                                                           
39 ศึกษำเพิ่มเติมจำก นิรุจน์ ข ำนุรักษ์, การศึกษากลุ่มการเมืองในระบบพรรคการเมืองไทย (วิทยำนิพนธ์ศิลปศำสตรมหำ
บัณฑิต คณะพัฒนำสังคม, สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์, 2543) น. 12-14.  
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กลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำเป็นที่รู้จักและถูกกล่ำวถึงตั้งแต่ยุครัฐสภำชั่วครำว ปี 1950 บทบำทของ
กลุ่มกำรเมืองในรัฐสภำปรำกฏครั้งแรกในข้อบังคับของรัฐสภำชั่วครำว (DPR Sementara) ปี 1959 ในวรรคที่ 
28 ประโยคที่ 3 และ 5 (pasal 28 ayat 3 dan 5) แตใ่นยุค DPR Gotong Royong RI ปี 1960 กลับไม่มีกำร
ระบุถึงกลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำเป็นเพียงแค่กำรระบุถึงกลุ่มก้อนในรัฐสภำ (Golongan) ในช่วงปี 1964 – 
1966 กลุ่มก้อนในรัฐสภำจึงมีเพียงค ำว่ำ “golongan” และ “kelompok” เท่ำนั้น จนกระทั่งปี 1967 ที่
ปรำกฏค ำว่ำ “fraksi” เป็นครั้งแรก บทบำทของกลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำเริ่มชัดเจนมำกขึ้นเมื่อก ำหนดให้
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรมำจำกกำรเลือกตั้งจำกประชำชนและต้องสังกัดพรรคกำรเมือง จึงท ำให้กลุ่มทำง
กำรเมืองในรัฐสภำถูกมองว่ำเป็นส่วนเสริมของพรรคกำรเมืองที่ชนะกำรเลือกตั้งเข้ำไปในรัฐสภำ กำรมีอยู่ของ
กลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำจึงเป็นเสมือนกำรกระจำยอ ำนำจของพรรคกำรเมืองในรัฐสภำให้เพ่ิมมำกขึ้น40 

ในปัจจุบันสถำนะของกลุ่มกำรเมืองปรำกฏกฎหมำยหมำยเลข 2 ปี 2011 และกฎหมำยหมำยเลข 2 
ปี 2018  ที่ว่ำด้วยอ ำนำจของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรหรือ DPR ได้มีกำรระบุถึงกลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำ 
คือ กำรจัดกลุ่มสมำชิกตำมรูปแบบของพรรคกำรเมืองที่มำจำกกำรเลือกตั้ง และมีอ ำนำจในกำรเปลี่ยนแปลง
สมำชิกตำมระยะเวลำกฎหมำยหมำยเลข 2 ปี 2018 วรรคที่ 82 ประโยค 1 (Pasal 82 ayat (1)) ระบุว่ำ 
fraksi เป็นกำรรวมกลุ่มของสมำชิกพรรคกำรเมืองที่มำจำกกำรเลือกตั้ง เพ่ือจุดประสงค์ทำงกำรเมือง 
รำยละเอียดปรำกฏในวรรคที่ 80 (Pasal 80) มีดังนี ้

1)  เ พ่ื อ เ พ่ิ มปร ะสิ ทธิ ภ ำพกำ รท ำ ง ำน ให้ แ ก่ ส ม ำชิ กสภ ำผู้ แทนรำษฎร  (DPR)  (untuk 
mengoptimalakn pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPR, serta hak dan kewajiban 
anggota DPR, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPR ;) 

2) ในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำน บทบำทของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร ตำมสิทธิของ
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร ปรำกฏในวรรค 1 ว่ำ กลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำมีผลต่อกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและต้องรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนต่อสำธำรณชน (Dalam 
mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPR, serta hak dan kewajiban 
anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , fraksi melakukan evaluasi terhadap 
kinerja anggota fraksinya dan melaporkan kepada publik.)41 

สถำนะของกลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำยังปรำกฎในกฎหมำยหมำยเลข 27 ปี 2009 เกี่ยวกับสภำที่
ปรึกษำประชำชน สภำผู้แทนรำษฎร และสภำผู้แทนภูมิภำค (MPR, DPR, DPRD หรือที่เรียกว่ำ MD 3) เป็น
กำรให้อ ำนำจแกส่มำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและสมำชิกสภำผู้แทนภูมิภำคมำกข้ึน และยังอธิบำยถึงต ำแหน่งแห่ง
ที่ของสภำที่ปรึกษำประชำชนที่ประกอบด้วยสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและสมำชิกสภำผู้แทนภูมิภำค อันเป็น
ตัวแทนจำกส่วนท้องถิ่น กำรแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งที่ 4 ได้เน้นระบุถึงบทบำทของสมำชิกสภำผู้แทนภูมิภำค
มำกขึ้นและต้องมำจำกกำรเลือกตั้งจำกประชำชนเท่ำนั้น ส่วนสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรจะดูแลเรื่องกฎหมำย
และนโยบำยระดับชำติ แต่สมำชิกสภำผู้แทนภูมิภำคจะดูแลเรื่องกฎหมำยท้องถิ่น กำรจัดกำรทรัพยำกรท้องถิ่น 
ซึ่งก่อนหน้ำนี้อ ำนำจทั้งหมดอยู่ภำยใต้กำรควบคุมดูแลโดยสภำที่ปรึกษำประชำชนหรือรัฐสภำเท่ำนั้น แต่เมื่อมี
กำรแก้ไขรัฐธรรมนูญท ำให้เกิดกำรกระจำยอ ำนำจไปสู่ท้องถิ่นมำกข้ึน และให้สิทธิแก่สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร

                                                           
40 Ali Mashuda, “Revitalisasi.Keberadaan Fraksi dalam Optimalisasi Kewenangan dewan Perwakilan rakyat di 
Bidang Legislasi, ”  Artikel Ilmiah ( Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas brawijaya, Fakultas 
Hukum 2014), p. 9. 
41 Zainal Arifin Hoesein, Dwi Putri Cahyawati dan Eka Widadi,  “ Implikasi Keberadaan Fraksi Partai Politik 
dalam Kelembagaan DPR,” Al-Qisth Law Review  Vol.5 no. 1 (2021), p. 5. 



  39 

มำกขึ้น ปัจจุบันสมำชิกสภำผู้แทนภูมิภำคมีบทบำทเทียบเท่ำกับสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร นอกจำกนี้ทั้ง
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและสภำผู้แทนภูมิภำคจะมีกลุ่มทำงกำรเมืองค่อยให้ควำมคิดเห็นและค ำแนะน ำใน
ประเด็นต่ำง ๆ42 
 นอกจำกนี้สถำนะของกลุ่มทำงกำรเมืองยังปรำกฏในข้อบังคับของสภำผู้แทนรำษฎร (Peraturan tata 
tertib Dewan Perkatilan Rakyat) เป็นกำรยืนยันถึงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติหน้ำที่และอ ำนำจของ
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร รวมถึงสิทธิและภำระผูกพันของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรในกำรปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะ
กลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำ โดยระบุในวรรคที่ 42 (Pasal 42) บัญญัติว่ำ “กลุ่มทำงกำรเมือง เป็นกำรรวมกลุ่ม
ของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรตำมรูปแบบพรรคกำรเมืองที่เกิดจำกกำรเลือกตั้งทั่วไปจ ำนวนสมำชิกไม่ต่ ำกว่ำ 
13 คน”(“Fraksi” sebagai pengelompokan anggota DPR sesuai dengan konfigurasi partai politik 
hasil pemilihan umum, jumlah anggota sekurang -  kurangnya 13 orang) 43 ดั ง นั้ น  กลุ่ ม ท ำ ง
กำรเมืองในรัฐสภำจึงเป็นเสมือนจุดชุมนุมของสมำชิกสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและเพ่ือเพ่ิมบทบำท หน้ำที่และ
ควำมรับผิดชอบในฐำนะสถำบันที่เป็นตัวแทนของประชำชนและท้องถิ่น อีกทั้งยังช่วยขับเคลื่อนและมีควำม
คิดเห็นที่หลำกหลำยต่อประเด็นทำงกฎหมำยและนโยบำย 
 

3.4 พัฒนาการกลุ่มทางการเมืองในรัฐสภาอินโดนีเซีย 

พรรคกำรเมืองในอินโดนีเซียเกิดขึ้นหลังจำกกำรประกำศเอกรำชจำกอำณำนิคมดัตซ์ พรรคกำรเมือง
ในอินโดนีเซียมักถูกครอบง ำโดยกลุ่มคนเล็ก ๆ ซึ่งมีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจเกือบทุกเรื่องในพรรค ไม่ว่ำจะเป็น
ข้อเสนอของพรรคต่อประชำชน กระบวนกำรในกำรคัดเลือกผู้ด ำรงต ำแหน่งส ำคัญภำยในพรรค เพรำะเหตุนี้
กำรรวมกลุ่มจึงเป็นหมุดหมำยส ำคัญของกำรท ำงำนในรัฐสภำรวมไปถึงสถำนะและบทบำทของสมำชิกพรรค
กำรเมืองในรัฐสภำที่ชัดเจนมำกขึ้น กำรรวมกลุ่มในรัฐสภำมีขึ้นเพ่ือท ำลำยกำรครอบง ำของพรรคกำรเมือง
ขนำดใหญ่ในรัฐสภำ และท ำให้พรรคกำรเมืองทั้งขนำดใหญ่และขนำดเล็กมีเสถียรภำพและยืดหยุ่นต่อกำร
แสดงควำมคิดเห็นได้มำกขึ้น ซึ่งพรรคกำรเมืองเป็นพ้ืนฐำนของกำรรวมกลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำ  
กำรรวมกลุ่มเป็นพ้ืนที่ในกำรต่อสู้เพ่ือแสดงอุดมกำรณ์ทำงกำรเมืองของสมำชิกพรรคกำรเมืองที่ชนะกำร
เลือกตั้งได้รับที่นั่งในรัฐสภำ กำรรวมกลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำของอินโดนีเซียเกิดขึ้นมำตั้งแต่ปี 1956 เพรำะ
มีกำรเลือกตั้งครั้งแรกในปี 1955 ในช่วงเวลำดังกล่ำวนั้นอินโดนีเซียมีกำรปกครองในรูปแบบของระบบรัฐสภำ 
ระบบรัฐสภำในช่วงต้นสิ้นสุดลงในช่วงปลำยทศวรรษ 1950 เมื่อประธำนำธิบดีสุกำร์โนสถำปนำยุค
ประชำธิปไตยแบบชี้น ำขึ้นมำ กำรท ำงำนของรัฐบำลในรัฐสภำจึงถูกยกเลิกในปี 1958 พรรคกำรเมืองใหญ่สุด
อย่ำงพรรคมัสยูมี (Masyumi) ถูกสั่งห้ำมในปี 1960 ยกเว้นพรรคคอมมิวนิสต์อินโดนีเซีย (PKI) ที่ยังมีอิทธิพล
อยู่ในยุคประชำธิปไตยแบบชี้น ำ44 แม้ว่ำระบบรัฐสภำจะมีระยะเวลำเพียงสั้น ๆ แต่หลังจำกกำรเลือกตั้ง  
มีสมำชิกพรรคกำรเมืองที่เข้ำไปท ำหน้ำที่เป็นตัวแทนประชำชนในรัฐสภำ ได้มีกำรจัดกลุ่มกำรเมืองในรัฐสภำ

                                                           
42 Suparto,  “ Pengujian UU no.  27 tahun 2009 dan UU no.  17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD & DPRD 
(MD3) sebagai upaya DPD untuk Mengembalikan Kewenangan Konstitusionalnya,” UIR Law Review vol. 01 
nomor 01 (April 2017), pp. 13-24. 
43 Fahmi Hasan Al.  Muhdar,  Kedudukan dan Wewenang fraksi di Dewan Perwakilan rakyat daerah, (Studi 
di DPRD kota Mataram Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2021). 
44 Ulla Fioma and Dirk Tomsa,  “ Parties and Factions in Indonesia:  The effects of historical Legacies and institutional 
Engineering,” The ISEAS Working Paper Series, Yusof Ishak Institute. no. 01 (May 2017). 
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อินโดนีเซียเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 1956 โดยแต่ละกลุ่มมีกำรชูอุดมกำรณ์ควำมคิดแตกต่ำงกัน คือ กลุ่มท่ีเน้น
แนวคิดทำงศำสนำ กลุ่มควำมคิดทำงกำรเมืองและกลุ่มอุดมกำรณ์ชำตินิยม มีรำยละเอียด ดังต่อไปนี้ 

กลุ่มที่เน้นแนวคิดทางศาสนา มีดังนี ้
 1. กลุ่มมัสยูมิ (Masyumi) เป็นกลุ่มที่ชูแนวทำงรัฐอิสลำม ( Islamic State) ถือก ำเนิดขึ้นในช่วง
สงครำมโลกครั้งที่ 2 โดยกลุ่มมัสยูมิได้รวบรวมและสร้ำงควำมเป็นเอกภำพขององค์กรอิสลำมทั้งหมดไว้ และ
เริ่มขยำยกำรเคลื่อนไหวทำงกำรเมืองจนกลำยเป็นพรรคกำรเมืองในยุคประชำธิปไตยแบบชี้น ำ (Partai 
Majelis Syuro Muslimin Indonesia หรือ Council of Indonesian Muslim Association) แต่ท้ำยที่สุด
พรรคมัสยูมิก็ถูกสั่งยุบพรรคในปี 1960 เนื่องจำกพรรคมัสยูมิมีอุดมกำรณ์ทำงกำรเมืองที่ขัดแย้งกับอุดมกำรณ์
กำรท ำงำนของประธำนำธิบดีสุกำร์โน ซึ่งก่อนหน้ำนั้นพรรคมัสยูมิเป็นพรรคกำรเมืองที่มีบทบำทค่อนข้ำงสูงใน
รัฐสภำ เพรำะได้รับเสียงเลือกตั้งมำกที่สุดคู่กับพรรคแห่งชำติอินโดนีเซีย (PNI) ด้วยอุดมกำรณ์ทำงกำรเมืองที่
ชัดเจนท ำให้กลุ่มมัสยูมิเป็นกลุ่มกำรเมืองในรัฐสภำที่สำมำรถรวบรวมคนที่นับถือศำสนำอิสลำมได้จ ำนวนมำก
 2. กลุ่มนาห์ดาตุล อูลามา (Nahdlatul Ulama หรือ NU) สมำชิกส่วนใหญ่มำจำกพรรค Partai 
Nahdlatul Ulama (NU) ก่อตั้งในปี 1926 เป็นกลุ่มที่เน้นสอนหลักค ำสอนศำสนำอิสลำมและเน้นวิถีอิสลำม
แบบดั้งเดิมของชำวอินโดนีเซีย 
 กลุ่มความคิดทางการเมือง เช่น 
 1. กลุ่ม PKI สมำชิกของกลุ่มมำจำกพรรคคอมมิวนิสต์อินโดนีเซีย (Partai Komunis Indonesia : 
PKI) เป็นพรรคที่ถูกตั้งขึ้นตำมอุดมกำรณ์ทำงกำรเมืองฝ่ำยซ้ำย ในยุคประชำธิปไตยแบบชี้น ำพรรคคอมมิวนิสต์
เป็นพรรคที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกประธำนำธิบดีสุกำร์โน  

2. SOBSI (Central Organization of Indonesian Workers) เป็นกลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำที่เกิด
จำกกำรรวมตัวกันเพ่ือสหภำพแรงงำนของอินโดนีเซีย เป็นกำรต่อสู้เพื่อสวัสดิกำรของแรงงำนในอินโดนีเซีย 

3. BTI (Indonesian Peasant Front) เป็นกลุ่มที่รวมมวลชนชำวนำที่เชื่อมต่อหรือมีสำยสัมพันธ์ที่ดี
กับพรรคคอมมิวนิสต์อินโดนีเซีย 

กลุ่มอุดมการณ์ชาตินิยม เช่น  
1. กลุ่ม PNI (Indonesian Vatianlist Party) สมำชิกมำจำกพรรคแห่งชำติอินโดนีเซีย (Partai 

Nasional Indonesia) เป็นพรรคทีก่่อตั้งโดยประธำนำธิบดีสุกำร์โน โดยมีอุดมกำรณ์หลักเรื่องชำตินิยม 
2. กลุ่ม PIR (Unity of Greater Indonesia Party) สมำชิกของกลุ่มนี้เป็นสมำชิกของพรรคแห่งชำติ

อินโดนีเซีย ได้ออกมำตั้งพรรคกำรเมืองใหม่ในปี 1948 และได้ร่วมกันจัดตั้งเป็นกลุ่มกำรเมืองในรัฐสภำโดยเน้น
อุดมกำรณ์ชำตินิยม จะเห็นได้ว่ำรัฐสภำอินโดนีเซียในช่วงเริ่มต้นเต็มไปด้วยควำมหลำกหลำยของผู้คนที่เข้ำมำ
ท ำงำนในรัฐสภำจึงไม่ใช่เรื่องง่ำยที่จะสร้ำงเสถียรภำพทำงกำรเมืองในรัฐสภำ แม้ว่ำบำงกลุ่มจะเป็นกลุ่มเล็ก ๆ 
แต่ค่อนข้ำงมีอิทธิพลต่อกำรสร้ำงควำมเปลี่ยนแปลงภำยในรัฐสภำ ฝ่ำยบริหำรถูกตรวจสอบและถ่วงดุล เช่น 
กลุ่มมัสยูมิเป็นกลุ่มกำรเมืองที่รวมกลุ่มคนมุสลิมใหญ่สุดและผู้น ำส่วนใหญ่ได้รับกำรศึกษำจำกตะวันตก  
มีข้อเสนอที่จะท ำให้เป็นสังคมมุสลิมแบบสมัยใหม่ ดังนั้นจึงท ำให้รัฐสภำอินโดนีเซียในช่วงแรกค่อนข้ำงขำด
เสถียรภำพเนื่องจำกควำมหลำกหลำยทำงอุดมกำรณ์ทำงกำรเมืองในรัฐสภำ ฝ่ำยบริหำรมีอ ำนำจเหนือฝ่ำยนิติ
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บัญญัติ กำรขำดประสบกำรณ์ทำงกำรเมืองของผู้น ำและสมำชิกรัฐสภำ45 กล่ำวโดยสรุป พรรคกำรเมืองที่ก่อตั้ง
ขึ้นมำในยุคชำตินิยมและยุคประชำธิปไตยแบบชี้น ำ คือ ตั้งตำมอุดมกำรณ์ที่แตกต่ำงกัน เป็นกลุ่มตัวแทน
ผลประโยชน์แต่ละกลุ่มอุดมกำรณ์ และสมำชิกในพรรคยังมีกำรจัดกลุ่มกำรเมืองในรัฐสภำเพ่ือท ำงำนส่งเสริม
สนับสนุนควบคู่กันไปด้วย  

ตำมหลักแล้วนั้นรัฐสภำมีหน้ำที่ในกำรควบคุม ตรวจตรำกำรตรำกฎหมำย ควบคุมกำรปฏิบัติงำนของ
ฝ่ำยบริหำร ซึ่งมีหน้ำที่หลักส ำคัญ คือ กำรไต่ถำม กำรตีควำม กำรอภิปรำยถึงนโยบำยของรัฐบำลและเรื่อง
สำธำรณะประโยชน์ต่ำง ๆ โดยกำรรวมกลุ่มภำยในรัฐสภำมีขึ้นเพ่ือควบคุมและตรวจสอบกำรท ำงำนของ
ฝ่ำยรัฐบำล กระทรวง ทบวง กรมต่ำง ๆ รวมไปถึงกำรควบคุมกำรปฏิบัติหน้ำที่ของแต่ละหน่วยของฝ่ำยบริหำร 
โดยเลือกจำกควำมสนใจของแต่ละบุคคลจนน ำไปสู่กำรรวมกลุ่มเดียวกัน แต่ละกลุ่มจะมีกำรรวบรวมข้อมูล
และมีกำรอภิปรำยถึงปัญหำและน ำเสนอต่อรัฐสภำ (working meeting) แต่ด้วยสถำนกำรณ์ทำงกำรเมือง 
ในยุคเริ่มต้นของอินโดนีเซียที่มีควำมลุ่ม ๆ ดอน ๆ ส่งผลให้กำรพัฒนำประชำธิปไตยของอินโดนีเซียต้องชะงักงัน
และประเทศอินโดนีเซียตกอยู่ภำยใต้กำรปกครองแบบอ ำนำจนิยมเป็นระยะเวลำนำนกว่ำ 32 ปี  

ยุคระเบียบใหม่เริ่มต้นในปี 1966 นำยพลสุฮำร์โตท ำกำรยึดอ ำนำจพร้อมสถำปนำยุคระเบียบใหม่ 
รวมทั้งจัดให้มีกำรเลือกตั้งครั้งแรกในปี 1971 มีเพียง 10 พรรคเข้ำร่วม คือ พรรคกอลคำร์ (Golkar) ที่รวม
สมำชิกจำกกองทัพและต ำรวจ, พรรคสหพัฒนำกำร (PPP) เน้นแนวคิดแบบอิสลำม และพรรคประชำธิปไตย
อินโดนีเซีย (PDI) โดยมีสมำชิกส่วนใหญ่เป็นคริสเตียน กลุ่มกำรเมืองที่มีบทบำทคือ กลุ่มกอล็องงัน คำร์ยำ 
(Golongan Karya) หรือ สมำชิกจำกพรรคกอลคำร์ (Golkar) เป็นกลุ่มที่รวบรวมสมำชิกจำกหลำกหลำยอำชีพ 
เช่น ทหำร ต ำรวจ ข้ำรำชกำร แรงงำน ศิลปิน เป็นต้น  ต่อมำกลุ่มกอลคำร์ได้เปลี่ยนสถำนะจำกองค์กรเอกชน
มำสู่กำรเป็นพรรคกำรเมือง จำกระบบหลำยพรรคกำรเมืองในยุคก่อนหน้ำนี้ รัฐบำลในยุคระเบียบใหม่ได้ออก
กฎหมำยควบคุมพรรคกำรเมือง จนส่งผลท ำให้เหลือเพียง 2 พรรคกำรเมืองเท่ำนั้นที่มีบทบำทในยุคระเบียบใหม่ 
สถำนะของกลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำก็แทบไม่มีบทบำท เพรำะระบบกำรควบคุมอ ำนำจเบ็ดเสร็จของฝ่ำย
บริหำรของรัฐบำลสุฮำร์โต ท ำให้บทบำทของรัฐสภำ และพรรคกำรเมืองอ่ืน ๆ ถูกท ำให้หำยไปจำกวงกำรเมือง
อินโดนีเซีย 

ควำมมีชีวิตชีวำของกำรเมืองอินโดนีเซียกลับมำคึกคักอีกครั้งหลังสิ้นสุดยุคระเบียบใหม่ พร้อมทั้งกลุ่ม
กำรเมืองในรัฐสภำก็เริ่มกลับมำมีบทบำทชัดเจนอีกครั้งในปี 1998 ซึ่งเป็นปีแห่งกำรสิ้นสุดยุคสุฮำร์โตและ  
เป็นกำรเริ่มต้นกระบวนกำรสร้ำงประชำธิปไตยที่แท้จริง หลังจำกอินโดนีเซียต้องเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจท ำให้
ระบบเศรษฐกิจของประเทศล่มสลำย นักศึกษำ ประชำชนเรือนแสนลุกฮือกันประท้วงต่อต้ำนประธำนำธิบดี 
สุฮำร์โต เรียกร้องให้มีกำรปฏิรูปทุกภำคส่วนทั้งกำรเมืองและเศรษฐกิจ ควำมเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญ คือ กำรแก้ไข
รัฐธรรมนูญส่งผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมืองครั้งใหญ่ในอินโดนีเซีย ทั้งกำรเลือกตั้ง กำรจัดตั้งพรรค
กำรเมือง กำรได้มำซึ่งประธำนำธิบดีและสมำชิกรัฐสภำ เป็นต้น กำรท ำให้สภำผู้แทนรำษฎรมีอ ำนำจอย่ำง
เหมำะสมโดยสร้ำงวัฒนธรรมทำงกำรเมืองแบบใหม่ซึ่งท ำให้สภำผู้แทนรำษฎรเป็นสถำบันทำงกำรเมืองและ 
มีอ ำนำจในกำรตัดสินใจในเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนทำงกำรเมืองและขับเคลื่อนนโยบำยของประเทศ 
                                                           
45 Miriam S. Budiadjo, “The Eastern Surver : American institute of Pacific relations,” The Provisional Parliament of Indonesia 
February Vol. xxv no.2. (1956), pp. 17-23. 
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กำรแก้ไขกฎหมำยพรรคกำรเมืองในยุคปฏิรูปที่ผ่ำนกำรรับรองในเดือนมกรำคมปี 1999 มีพรรค
กำรเมืองใหม่ ๆ เกิดข้ึนจ ำนวนมำก โดยประธำนำธิบดีฮำบิบีได้ให้สัญญำว่ำจะมีกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญและมีกำร
กระจำยอ ำนำจจำกส่วนกลำงไปสู่ภูมิภำค จึงกล่ำวได้ว่ำเป็นกำรปฏิรูปกำรเมืองของอินโดนีเซียที่แท้จริง  
กุญแจส ำคัญ คือ กำรเป็นอิสระมำกขึ้นในกำรก่อตั้งพรรคกำรเมืองโดยจ ำกัดว่ำต้องมีสมำชิกอย่ำงน้อย 50 คน
ในกำรก่อตั้งพรรคกำรเมือง จึงท ำให้เกิดกำรจัดตั้งพรรคกำรเมืองมำกถึง 184 พรรคกำรเมือง และ 
มี 141 พรรคกำรเมืองที่ได้รับกำรรับรองเป็นนิติบุคคล46 พรรคกำรเมืองและกฎหมำยกำรเลือกตั้งได้ส่งเสริม
สนับสนุนให้เกิดกำรสร้ำงพลังของกำรรวมกลุ่ม  ดังนั้น กำรรวมกลุ่มตำมระบบพรรคกำรเมืองที่เกิดขึ้นในยุค
ปฏิรูป และมีกำรเปลี่ยนแปลงมำตลอดในรูปแบบของกำรรวมกลุ่ม รูปแบบของกำรน ำเสนอควำมคิดต่อ
สำธำรณชน กำรรวมกลุ่มเพ่ือขับเคลื่อนควำมเห็นหรือนโยบำยต่ำง ๆ ปัจจุบันนี้กำรรวมกลุ่มมีขนำดใหญ่มำก
ขึ้นและมีบทบำทมำกขึ้น47 

เมื่ออินโดนีเซียกลับมำใช้ระบบหลำยพรรคกำรเมือง แนวคิดเรื่องกำรจัดตั้งกลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำ
ได้กลับมำมีบทบำทมำกขึ้น จำกกำรเลือกตั้งในปี 1999 พรรคกำรเมืองที่ชนะกำรเลือกตั้ง เข้ำไปในรัฐสภำ  
ได้ร่วมมือกันจัดตั้งกลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำ ซึ่งแต่ละพรรคกำรเมืองจะร่วมมือกันอย่ำงน้อย 2 พรรค หรือ
มำกกว่ำนั้นหรือบำงครั้งเป็นกำรรวมตัวของพรรคใหญ่เพียงพรรคเดียว กำรจัดตั้งกลุ่มทำงกำรเมืองเพ่ือเป็นกำร
ถ่วงดุลอ ำนำจระหว่ำงฝ่ำยนิติบัญญัติและฝ่ำยบริหำร อีกทั้งกลุ่มกำรเมืองยังท ำหน้ำที่เป็นเครื่องมือของพรรค
เพ่ือด ำเนินนโยบำยต่ำง ๆ ของพรรคเพ่ือขับเคลื่อนไปสู่กำรจัดท ำกฎหมำย โดยแต่ละกลุ่มกำรเมืองจะท ำหน้ำที่
และรับผิดชอบต่อหน้ำที่ของสมำชิกและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนสู่สำธำรณะ ในรัฐสภำมีกำรแบ่งกลุ่มสมำชิก
พรรคกำรเมืองออกเป็นกลุ่มต่ำง ๆ ตำมควำมสนใจของสมำชิกรัฐสภำ เนื่องจำกข้อพิพำทของสมำชิกภำยใน
พรรคหรือควำมคิดที่ไม่ตรงกันของสมำชิกพรรคกำรเมือง มักน ำไปสู่กำรละทิ้งพรรคเพ่ือไปหำพรรคใหม่หรือ
ต้องกำรหำกลุ่มที่มีแนวคิดเดียวกัน ดังนั้นกำรรวมกลุ่มทำงกำรเมืองจึงเป็นตัวเลือกที่ดีส ำหรับสมำชิกรัฐสภำ 
 กำรรวมกลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำเกิดขึ้นจ ำนวนมำกไม่ต่ำงกับจ ำนวนพรรคกำรเมืองใหม่ที่ผุดขึ้นมำ 
หำกย้อนกลับไปจะพบว่ำมีกำรเปลี่ยนแปลงภำยในกลุ่มกำรเมืองในรัฐสภำอยู่ตลอดเวลำ มีบำงกลุ่ม  
ที่ในปัจจุบันได้ถูกยกเลิกและบำงกลุ่มมีกำรเปลี่ยนแปลงสมำชิกภำยในกลุ่ม โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

1. กลุ่ม PDIP มีสมำชิก 153 คน เป็นกลุ่มที่สมำชิกส่วนใหญ่มำจำกพรรคกำรต่อสู้เพ่ือประชำธิปไตย
อินโดนีเซีย (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan : PDIP) เป็นกลุ่มที่ก่อตั้งโดยเมกำวตี สุกำร์โนบุตรี 
(Megawati Sukarnoputri) โดยอุดมกำรณ์หลักของกลุ่มนี้คือ เน้นหลักปัญจศีล (Pancasila) ให้เป็นแนวทำง
หลักในกำรขับเคลื่อนประเทศ 

2. กลุ่มกอลคำร์ (Golkar) มีสมำชิก 120 คน หรือ karya Pembanguan faction สมำชิกส่วนใหญ่
มำจำกพรรคกอลคำร์ (Partai Golong Karya) กลุ่มกอลคำร์ไม่เคยมีสถำนะเป็นพรรคกำรเมือง จนกระท่ังในปี 

                                                           
46 อรอนงค์ ทิพย์พิมล, “พรรคกำรเมืองอินโดนีเซีย : จำกกำรต่อสู้เพื่อเอกรำชสู่กำรพัฒนำประชำธิปไตยภำยใต้กำรปฏิรูปรัฐธรรมนูญ,” ใน พิศ
พรรคการเมือง : หลากมุมมอง หลายประเทศ,.วุฒิสำร ตันไชย และคณะ (บรรณำธิกำร)  (กรุงเทพ ฯ : สถำบันพระปกเกล้ำ, 2565) น. 105 – 112. 
47 Rath Adiputri,“The empowerment of parliament in the transition from an authoritarian to a democratic regime: Indonesian 
experiences and problems,” Parliaments, Estates & Representation, Routledge, vol. 38 No. 1 (2018). 
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1999 ที่ได้รับกำรจดทะเบียนเป็นพรรคกำรเมืองอย่ำงถูกต้อง ซึ่งสมำชิกของกลุ่มนี้จะเป็นทหำร และต ำรวจ
เป็นหลัก  

3. กลุ่ม PPP มีสมำชิก 58 คน สมำชิกมำจำกพรรคสหพัฒนำกำร (Partai Persatuan Pembangunan : 
PPP) เป็นกลุ่มที่มีแนวคิดหลักเรื่องอิสลำม 

4. กลุ่ม PKB มีสมำชิก 55 คน สมำชิกมำจำกพรรคกำรตื่นตัวแห่งชำติ (Partai Kebangkitan Bangsa 
: PKB) เป็นกลุ่มที่มีอุดมกำรณ์สำยกลำง ไม่เน้นเรื่องอิสลำม หรือควำมเป็นชำตินิยม  

5. กลุ่มปฏิรูป (Reform) มีสมำชิก 41 คน เป็นกลุ่มที่แยกตัวมำจำกพรรคสหพัฒนำกำร (PPP) 
เนื่องจำกอุดมกำรณ์ทำงกำรเมืองแตกต่ำงกัน โดยมำรวมกับสมำชิกจำกพรรคขบวนกำรอินโดนีเซียยิ่งใหญ่ 
(Partai Gerakan Indonesia Raya : Gerindra) ซึ่งกลุ่มนี้จะเน้นควำมเป็นอิสลำมสมัยใหม่ 

6. กลุ่ม PBB มีสมำชิก 13 คน เป็นกลุ่มจำกสมำชิกเดิมของพรรคมัสยูมิที่ถูกสั่งห้ำมโดยประธำนำธิบดี
สุกำร์โน จนมำรวมตัวกันเป็นกลุ่มกำรเมือง โดยมีอุดมกำรณ์ทำงกำรเมืองเพ่ือสนับสนุนให้มีกำรใช้กฎหมำย
ชำรีอะห์ (Sharia law) และต้องกำรให้ศำสนำอิสลำมเป็นศำสนำประจ ำชำติอินโดนีเซีย 

7. กลุ่ม Indonesian National Unity (KKI) มีสมำชิก 12 คน 
8. กลุ่ม Perserikatan Daulatul Ummah (PDU)  มีสมำชิก 9 คน เป็นกำรรวมกลุ่มกันของ

สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรจำกพรรคกำรเมืองเล็ก ๆ ที่ชนะกำรเลือกตั้งเข้ำไปมีบทบำทในรัฐสภำ ได้แก่ ตัวแทน
จำกพรรค Partai Nahdlatul Ummat, พรรค Partai Kebangkitan Ummat, พรรค Partai Syarikat Islam 
Indonesia, พรรค Partai Daulat Rakyat, และพรรค Partai Politik Islam Indonesia กลุ่มนี้จะเน้นกำร
สนับสนุนให้มีกำรใช้กฎบัตรจำกำร์ตำ (Piagam Jakarta)48 โดยต้องกำรให้หลักกำรในกฎบัตรจำกำร์ตำถูก
บังคับใช้เป็นมำตรำ 29 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเกี่ยวกับภำระหน้ำที่ที่จะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยอิสลำม  ซึ่งเป็น
กลุ่มกำรเมอืงเพียงกลุ่มเดียวที่มีกำรรวมสมำชิกจำกหลำยพรรคกำรเมืองเข้ำไว้ด้วยกัน 

9. กลุ่ม TNI/POLRI มีสมำชิก 38 คน มำจำก Tentara Nasional Indonesia เป็นชื่อจำกกองก ำลัง
ติดอำวุธของอินโดนีเซีย โดยสมำชิกส่วนใหญ่มำจำกกองทัพและต ำรวจ ในยุคระเบียบใหม่กรมต ำรวจ (Polri) 
ได้รวมเป็นหนึ่งเดียวกับกองทัพอินโดนีเซียโดยเรียกสั้น ๆ ว่ำ ABRI (Angkatan Bersenjata Republik 
Indonesia) และค่อนข้ำงมีบทบำทในกิจกรรมทำงกำรเมือง แต่เมื่ออินโดนีเซียก้ำวเข้ำสู่ยุคปฏิรูป มีควำม
พยำยำมในกำรลดบทบำทของทหำรและต ำรวจจำกกำรเมือง แต่ยังมีข้ำรำชกำรทหำรและต ำรวจยังเข้ำไปเล่น
กำรเมือง และจัดตั้งกลุ่มกำรเมืองในรัฐสภำโดยใช้ชื่อว่ำ “TNI Fraksi” 
 กลุ่มกำรเมืองในรัฐสภำอินโดนีเซียเป็นเครื่องมือของพรรคกำรเมืองในรัฐสภำในกำรด ำเนินนโยบำย 
ดูดซับควำมต้องกำรของสำธำรณชนโดยน ำไปสู่กำรออกแบบนโยบำยและร่ำงกฎหมำย แม้ว่ำกลุ่มกำรเมือง  
จะเป็นส่วนหนึ่งของพรรคกำรเมือง แต่กลุ่มกำรเมืองจะมีควำมคล่องตัวสูงกว่ำพรรคกำรเมืองในกำรประสำน
ผลประโยชน์แก่ประชำชน ทั้งนี้เพรำะกลุ่มกำรเมืองเป็นหน่วยเล็ก ๆ อีกหน่วยงำนที่ก่อเกิดและด ำรงอยู่ภำยใต้

                                                           
48 กฎบัตรจำกำร์ตำเป็นเอกสำรที่ออกแบบโดยคณะกรรมกำรตรวจสอบส ำหรับกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อควำมเป็นอิสระ (BPUPK) ในวันที่ 22 
มิถุนำยน ปี 1945 โดยเนื้อหำจะเน้นเรื่องกำรประนีประนอมและข้อผูกมัดส ำหรับชำวมุสลิมในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยอิสลำม (ชำรีอะห์) ซ่ึงต่อมำ
กฎบัตรถูกยกเลิกและเปลี่ยนมำเป็นปัญจศีล (Pancasila)  

https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Nahdlatul_Ummat
https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Kebangkitan_Ummat
https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Syarikat_Islam_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Syarikat_Islam_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Daulat_Rakyat
https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Politik_Islam_Indonesia_Masyumi
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ระบบพรรคกำรเมือง โครงสร้ำง และบทบำทหน้ำที่ของพรรคกำรเมืองจึงล้วนมีควำมสัมพันธ์โดยตรงต่อกลุ่ม
กำรเมืองในรัฐสภำ 

ตั้งแต่อินโดนีเซียก้ำวเข้ำสู่ยุคปฏิรูปมีกำรให้อิสระแก่สมำชิกพรรคกำรเมืองของอินโดนีเซียมำกขึ้น  
จนเป็นที่ประจักษ์ชัดเจน ไม่ว่ำพรรคกำรเมืองจะมีอุดมกำรณ์แบบใดก็ตำม ตัวอย่ำงหนึ่งที่ชัดเจน คือ  
พรรคกอลคำร์ (Golkar) สมำชิกส่วนใหญ่เป็นทหำรแต่ก็ยังให้อิสระแก่สมำชิกพรรคที่ได้รับกำรเลือกตั้ง 
เข้ำไปในรัฐสภำ สำมำรถเลือกสังกัดกลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำได้ตำมประเด็นที่สนใจ  ซึ่งสมำชิกพรรคกอล
คำร์มีกำรจัดกลุ่มตำมควำมสนใจโดยร่วมกันก่อตั้งกลุ่มกำรเมืองที่เรียกว่ำกลุ่มแห่งกำรพัฒนำ (Karya 
Pembanguan fraksi) จะเห็นได้ว่ำระบบอุปถัมภ์ที่มีอิทธิพลในพรรคกำรเมือง ยังอนุญำตให้สมำชิกพรรค 
มีกำรรวมกลุ่มเพ่ือกระบวนในกำรสร้ำงข้อมูลและน ำเสนอข้อมูล กำรรวมตัวของสมำชิกรัฐสภำที่มำจำก
หลำกหลำยพรรคในระบบรัฐสภำอินโดนีเซีย เพรำะเชื่อว่ำเป็นกำรให้อิสระในกำรคิดและกำรวิพำกษ์  
โดยปรำศจำกควำมคิดครอบง ำจำกพรรคต้นสังกัด ซึ่งจะมีผลต่อกำรเสนอร่ำงกฎหมำยและนโยบำยกำรท ำงำน
ได้ 

ในกระบวนกำรสร้ำงประชำธิปไตยของอินโดนีเซียนั้น มีสถำบันทำงกำรเมือง 2 แห่งที่มีบทบำทหลัก
ในกำรขับเคลื่อน คือ  สภำที่ปรึกษำประชำชน หรือรัฐสภำ The People’s Consultative Assemble หรือ 
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) และ สภำผู้แทนรำษฎร The House of Representatives of 
The Republic of Indonesia หรือ Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) รัฐสภำ ถือว่ำเป็นสถำบันกำรเมือง 
ที่ส ำคัญ เพรำะรัฐสภำอินโดนีเซียได้เปลี่ยนหน้ำที่จำกตรำยำงประทับไปสู่กำรเป็นตัวแทนของประชำชน
โดยตรงและถือว่ำเป็นตัวแทนในกระบวนกำรสร้ำงประชำธิปไตย 
 รัฐสภำอินโดนีเซียเป็นสถำบันที่มีควำมส ำคัญ เพรำะเป็นเสมือนตัวแทนของประชำชน เป็นศูนย์กลำง
ของสถำบันกำรเมืองที่ถูกคำดหวังให้กลำยเป็นพ้ืนที่ต่อสู้และเป็นสนำมแห่งกำรเปลี่ยนแปลงระบอบกำรเมือง
ของประเทศ ตั้งแต่กำรปฏิรูปกำรเมืองในปี 1997 เป็นต้นมำ รัฐสภำจึงกลำยเป็นสถำบันที่มีควำมส ำคัญ  
และมีส่วนในกำรขับเคลื่อนกำรเมืองแบบประชำธิปไตยให้ปรำกฎแก่อินโดนีเซีย รัฐสภำอินโดนีเซียไม่ได้ท ำ
หน้ำที่เป็นเพียงตรำประทับแต่กลำยเป็นสัญลักษณ์ทำงอ ำนำจทำงกำรเมือง ที่เน้นกำรต่อสู้ และเป็นตัวแสดง
ทำงสังคมและกำรเมืองของประเทศ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ร่ำงกฎหมำยและประชำชนอินโดนีเซีย รัฐสภำและ 
ฝ่ำยนิติบัญญัติได้กลำยเป็นร่ำงหลักในกำรสร้ำงนโยบำยและเป็นตัวแทนของภำคประชำชน49 จนกระทั่งในปี 
2004 ที่อินโดนีเซียมีกำรเลือกตั้งประธำนำธิบดีโดยตรงจำกประชำชนเป็นครั้งแรก ผู้ที่ชนะกำรเลือกตั้ง 
เป็นอดีตนำยทหำรอย่ำงซูซิโล บัมบัง ยูโดโยโน หรือที่มักเรียกสั้น ๆ ว่ำ SBY จำกพรรคประชำธิปไตย หรือ 
Democratic Party (Partai Demokrat : PD) เพรำะซูซิโลเป็นนำยทหำรสำยปฏิวัติจึงเหมำะสมที่สุดในกำร
ปฏิรูปกำรเมืองและลดบทบำทของกองทัพในกำรเมือง ด้วยเหตุนี้นำยพลซูซิโล บัมบัง ยูโดโน จึงได้เสนอ
แนวคิดในกำรแก้ไขบทบำทของกองทัพ (dwifungsi) ในกำรประชุมกองทัพที่เมืองบันดุงในปี 1998 เพ่ือให้

                                                           
49 Sanidjar Pebrihariati.R, “The Authority of People Consultative Assembly by Subsequent of the amendment of the 1945 
constitution of the Republic of Indonesia,” Yustitsia, vol.6 No.3 (September – December 2017) pp. 681-693. 
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สถำนะของกองทัพมีควำมเป็นกลำงและไม่ฝักใฝ่ฝ่ำยใด ทว่ำแนวคิดดังกล่ำวไม่ได้รับกำรยอมรับ แต่อย่ำงไรก็
ตำมถือว่ำจุดเริ่มต้นในกำรลดบทบำทของกองทัพทำงด้ำนกำรเมือง50 

ก่อนหน้ำกำรปฏิรูปกำรเมืองในอินโดนีเซีย รัฐสภำของอินโดนีเซียถูกครอบง ำโดย 5 พรรคกำรเมืองใหญ่ 
คือ พรรคประชำธิปไตยอินโดนีเซีย (PDI), พรรคกอลคำร์ (Golkar), พรรคกำรตื่นตัวแห่งชำติ (PKB),  
พรรคพัฒนำกำร (PPP) และพรรคอำณัติแห่งชำติ (PAN) แต่เมื่อมีกำรแบ่งกลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำ โดยมี
กำรรวมสมำชิกจำกพรรคกำรเมืองเล็ก ๆ อ่ืนเข้ำร่วมกลุ่มด้วย จำกเดิมก ำหนดขั้นต่ ำสมำชิกในกำรรวมกลุ่ม
อย่ำงน้อย 10 คน แต่ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น 13 คน 51 โดยอนุญำตให้สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและ
สมำชิกสภำผู้แทนภูมิภำคสำมำรถรวมตัวเป็นกลุ่มกำรเมือง (fraksi) โดยมีทั้งหมด 9 กลุ่ม ซึ่งในปัจจุบันมี 17 
พรรคกำรเมืองที่เข้ำไปในรัฐสภำ กำรรวมกลุ่มทำงกำรเมืองท ำให้พรรคกำรเมืองที่มีจ ำนวนสมำชิกในรัฐสภำ
น้อย สำมำรถใช้สิทธิใช้เสียงลงมติในสภำได้ ไม่เป็นกำรผูกขำดหรือต้องเป็นไปตำมมติของพรรคที่มีสมำชิก
จ ำนวนมำกเท่ำนั้นที่สำมำรถครองเสียงส่วนใหญ่ในรัฐสภำได้  จำกกำรเลือกตั้งในปี 2004 มีสมำชิกจำก  
16 พรรคกำรเมืองได้รับเลือกเข้ำมำในสภำ จนน ำไปสู่กำรจัดตั้งกลุ่มกำรเมืองทั้งหมด  10 กลุ่ม โดยจะปฏิบัติหน้ำที่
ตั้งแต่ปี 2004 – 2009 ซึ่ง 4 กลุ่มแรกเป็นกลุ่มกำรเมืองดั้งเดิม ดังนี้ 

1) Fraksi Partai Golkar (FPG) เป็นกำรรวมตัวของพรรคภำระกำรต่อสู้แห่งชำติ (Partai Karya Peduli 
Bangsa : PKPB) และพรรคกอลคำร์ (Golkar) 

2) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP)  
3) Fraksi Partai Persatuan Pembanguanan (FPPP) และ  
4) Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB)  
ส่วนอีก 6 กลุ่มเป็นกลุ่มใหม่ที่เพ่ิงถูกจัดตั้ง โดยเป็นกำรรวมกันของสมำชิกพรรคกำรเมืองใหม่ที่ชนะ

กำรเลือกตั้งในปี 2004 คือ  
1) Fraksi Partai Demokrat (FPD)  
2) Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN)  
3) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) 
4) Fraksi Bintang Reformasi (FBR) 
5) Fraksi Partai Damai Sejahtera และ  
6) Fraksi Bintang Peloper Demokrasi (FBPD) เป็นกำรรวมตัวของพรรค Partai bulan bintang, 

พรรค Partai Pelopor, Partai PDK, พรรคประชำธิปไตยอินโดนีเซีย และ พรรค PNI Marhaenisme จะเห็น
ได้ว่ำกำรจัดกลุ่มของแต่ละพรคกำรเมืองสู่กำรเป็นกลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำเป็นไปตำมข้อก ำหนดของ
ข้อบังคับของรัฐสภำ เช่น จ ำนวนสมำชิกของแต่ละกลุ่มกำรเมืองในรัฐสภำต้องมีอย่ำงน้อย 13 คน ถ้ำพรรค
ไหนขำดหรือไม่ครบ 13 คนจะต้องไปรวมกับพรรคอ่ืนเพ่ือจัดตั้งกลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำ ด้วยเหตุนี้จึงท ำให้

                                                           
50 พรรณชฎำ ศิริวรรณบุศย์, อินโดนีเซีย : พรรคการเมืองและการเลือกตั้งจากอดีตสู่ปัจจุบัน (กรุงเทพ ฯ : พี เอส พริ้นติ้ง แอนด์ ดีไซน์, 2563), น. 69. 
51Stephen Sherlock, Struggling to Change : The Indonesian Parliament in an Era of Reformasi (A report on the structure and 
operation of the Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Centre for democratic institutions (January 2003). 
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สมำชิกจำกพรรค PBB, PP, PDK ต้องรวมตัวกันเป็นหนึ่งกลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำ คือ Fraksi Bintang 
Peloper Demokrasi (FBPD) ส่วนพรรค PKPB ไปรวมกับ Fraksi Partai Golkar (FPG) 

กำรรวมกลุ่มในรัฐสภำถือเป็นองค์ประกอบส ำคัญในรัฐสภำอินโดนีเซีย เพรำะเป็นกำรรวม 
ควำมหลำกหลำยของสมำชิกภำยในกลุ่มโดยมีมุมมองทำงกำรเมืองที่เข้ำกันได้ สมำชิกรัฐสภำทุกคนจะต้อง
สังกัดกลุ่มกำรเมืองอย่ำงน้อย 1 กลุ่ม กลุ่มกำรเมืองท ำหน้ำที่ประสำนงำนกิจกรรมต่ำง ๆ ของสมำชิกเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภำพ ประสิทธิผลของกำรท ำงำนของสมำชิกรัฐสภำให้มำกข้ึน กลุ่มกำรเมืองต้องรับผิดชอบส ำหรับกำร
ประเมินผลงำนของสมำชิกและรำยงำนผลดังกล่ำวต่อสำธำรณะ ในปี 2009 ระบบกำรรวมตัวของสมำชิกพรรค
กำรเมืองในรัฐสภำเริ่มมีเสถียรภำพมำกขึ้น พรรคกำรเมืองหลำยพรรคพยำยำมปรับตัวและยอมรับควำม
แตกต่ำงที่หลำกหลำยของบุคคลในพรรคมำกขึ้น กำรรวมกลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำอินโดนีเซียนั้นจะไม่ถูก
ครอบง ำโดยกลุ่มผู้มีอ ำนำจหรือผู้มีอิทธิพลภำยในพรรคต้นสังกัดเท่ำนั้น กำรรวมกลุ่มในอินโดนีเซียค่อนข้ำงมี
ผลต่อสถำนะและบทบำทของพรรคกำรเมือง กำรรวมกลุ่มภำยในรัฐสภำเพ่ือสร้ำงอ ำนำจต่อรองที่มำกกว่ำ กำร
รวมกลุ่มน ำไปสู่เป้ำหมำยของนโยบำยที่ถูกน ำเสนออย่ำงชัดเจนและได้รับกำรยอมรับ ในรัฐสภำอินโดนีเซียกำร
รวมกลุ่มเกิดจำกควำมสนใจร่วมกันมำกกว่ำกำรรวมกลุ่มเพ่ือผลประโยชน์ทำงกำรเมือง52  

กำรเลือกตั้งทั่วไปครั้งล่ำสุดในวันที่ 17 เมษำยน ปี 2019 เป็นครั้งแรกของกำรเมืองอินโดนีเซียที่มีกำร
เลือกประธำนำธิบดี รองประธำนำธิบดีและสมำชิกรัฐสภำ (MPR) ทั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร (DPR) และ
สมำชิกสภำผู้แทนภูมิภำค (DPRD) พร้อมกัน ซึ่งกำรเลือกตั้งในครั้งนี้มีพรรคกำรเมืองกว่ำ 60 พรรคมีส่วนร่วม
ในกำรแข่งขันกำรเลือกตั้ง โดยแบ่งเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรจำก 9 พรรคกำรเมือง และสมำชิกสภำผู้แทน
ภูมิภำคอีก 10 พรรคกำรเมือง ท ำให้เกิดกำรจัดกลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำทั้งจำกสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
และสมำชิกสภำผู้แทนภูมิภำค โดยกลุ่มกำรเมืองของสมำชิกสภำผู้ แทนรำษฎรในช่วงปี 2019 – 2024 มี
ทั้งหมด 9 กลุ่มกำรเมือง มีสมำชิกทั้งสิ้น 575 คน ดังนี้ 
 1 .  Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan หรื อ  Indonesian Democratic Party of 
Struggle Faction (FPDIP) มีสมำชิก 128 คน สมำชิกของกลุ่มมำจำกพรรค Demokrasi Indonesia 
Perjuangan  
 2. Fraksi Partai Golongan Karya หรือ Golkar Party Faction (FPG) มีสมำชิก 85 คน มำจำก
พรรค Golkar 
 3 . Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya หรื อ  Great Indonesia Movement Party Faction 
(FGERINDRA) มีสมำชิก 78 คน มำจำกพรรค Gerakan Indonesia Raya 
 4. Fraksi Partai Nasdem (FNASDEM) หรือ National Democrat Party Faction มีสมำชิก 59 คน 
มำจำกพรรค Nasdem 
 5 .  Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ห รื อ  National Awakening Party Faction ( FPKB)  
มีสมำชิก 58 คน มำจำกพรรค Kebangkitan Bangsa 
 6. Fraksi Partai Demokrat หรือ Democrat Party Faction (FPD) มีสมำชิก 54 คน มำจำกพรรค 
Demokrat  

                                                           
52 Ulla Fioma and Dirk Tomsa, Parties and Factions in Indonesia: The effects of historical Legacies and institutional 
Engineering. 
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 7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera หรือ Prosperous Justice Party Faction (FPKS) มีสมำชิก 
50 คน มำจำกพรรค Keadilan Sejahtera 
 8. Fraksi Partai Amanat Nasional หรือ National Mandate Party Faction (FPAN) มีสมำชิก 
44 คน มำจำกพรรค Amanat Nasional 
 9. Fraksi Partai Persatuan Pembanguan หรือ United Development Party Faction (FPPP) 
มีสมำชิก 19 คน มำจำกพรรค Persatuan Pembanguan 
 

 ในสภำผู้แทนรำษฎรปี 2019 – 2024 มี 9 พรรคกำรเมืองมีที่นั่งในรัฐสภำตำมเกณฑ์กำรเลือกตั้งของ
รัฐสภำ (PT) คือ คะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วประเทศ 4%  จึงเป็นเหตุผลให้มีสมำชิกจำก 9 พรรคกำรเมืองเท่ำนั้น
ที่เข้ำไปท ำหน้ำที่ในรัฐสภำ ซึ่งทั้ง 9 พรรคได้จัดตั้งกลุ่มกำรเมืองในรัฐสภำเป็นของตนเอง โดยไม่ได้รวมกับ
สมำชิกจำกพรรคกำรเมืองอ่ืน ซึ่งจะแตกต่ำงกับกลุ่มกำรเมืองของสมำชิกผู้แทนภูมิภำค เพรำะสภำผู้แทน
ภูมิภำคเป็นตัวแทนจำก 34 จังหวัด มีสมำชิกมำกกว่ำ 500 และทุกพรรคที่ได้รับที่นั่งโดยไม่ได้ถูกก ำหนดแบบ
สภำผู้แทนรำษฎรสำมำรถที่จะจัดตั้งกลุ่มกำรเมืองและสมำชิกบำงคนของสภำผู้แทนภูมิภำคก็มีร่วมกลุ่ม
กำรเมืองดว้ยเช่นกัน 
 โดยสำมำรถสรุป ได้ดังนี้ 

Fraksi dalam Indonesian House of Representative 
Nama Fraksi Parliament Member Percentage 

Fraction of Indonesian Democratic Party of Struggle 128 19,33 
Fraction of Golongan Karya Party 85 12,31 
Fraction of Great Indonesia Movement Party 78 12,57 
Fraction of National Democratic Party 59 9,05 
Fraction of Democratic Party 54 7,77 
Fraction of Prosperous Justice Party 50 8,21 
Fraction of National Mandate Party 44 6,84 
Fraction of United Development Part 19 5,52 
Parliament Member Total 575 100,0 

ที่มา : Farisa, F.C. (2019) Hasil Lengkap Perolehan Kursi DPR 2019 – 2024. Kompas.com.1. 
 

 ส ำหรับสมำชิกจำกสภำผู้แทนภูมิภำค (DPD) เป็นสถำบันใหม่ที่มีกำรเลือกตั้งครั้งแรกในปี 2004  
โดยเป็นตัวแทนจำกจังหวัดละ 4 คน รวมทั้งสิ้น 148 คน มีหน้ำที่เสนอแนะ พิจำรณำกลั่นกรองร่ำงกฎหมำยที่
เกี่ยวกับท้องถิ่นอันเป็นภำรกิจหลักของฝ่ำยนิติบัญญัติ มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรริเริ่มเสนอร่ำงกฎหมำยที่เกี่ยวกับ
อ ำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำนภูมิภำค สร้ำงสัมพันธ์ระหว่ำงรัฐบำลกลำงกับรัฐบำลท้องถิ่น กำรจัดตั้ง  
กำรแบ่งแยกหรือกำรรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ ทรัพยำกรทำง
เศรษฐกิจ และควำมสมดุลทำงกำรเงินระหว่ำงรัฐบำลกลำงกับรัฐบำลท้องถิ่น และก ำหนดให้มีหน้ำที่เพ่ือดูแล 
รับผิดชอบกิจกำรภำยในท้องถิ่น รวมถึงตรวจสอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณของประเทศ โดยสภำผู้แทนระดับ
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ภูมิภำคมีสมำชิกสภำท้องถิ่นที่เรียกว่ำ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah : DPRD ซึ่งสภำผู้แทนระดับ
ภูมิภำคถูกจัดตั้งขึ้นเพ่ือแสดงให้เห็นว่ำภูมิภำคต่ำง ๆ ได้รับกำรเคำรพและมีฐำนะเท่ำเทียมกับรัฐส่วนกลำง ใช้
แนวคิดคล้ำยคลึงกับประเทศที่ปกครองในรูปแบบสหพันธรัฐ เป็นกำรกระจำยอ ำนำจสู่ท้องถิ่นอย่ำงแท้จริง 
กล่ำวโดยสรุปสภำผู้แทนระดับภูมิภำคเป็นสถำบันตัวแทนประชำชนจำกทุกจังหวัดของอินโดนีเซียอันเป็น
องค์ประกอบหลักของกำรบริหำรส่วนภูมิภำคในเขตจังหวัด และเมืองของอินโดนีเซีย ซึ่งมำจำกกำรเลือกตั้ง
โดยตรงจำกประชำชน สมำชิกสภำผู้แทนภูมิภำคจะเข้ำมำท ำหน้ำที่ในรัฐสภำในฐำนะตัวแทนจำกภูมิภำค  
โดยต้องสังกัดพรรคกำรเมือง และเมื่อได้รับเลือกตั้งจะมีกำรจัดตั้งกลุ่มกำรเมืองภำยในรัฐสภำเช่นเดียวกับ
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร ส ำหรับสมำชิกสภำผู้แทนภูมิภำคจ ำนวน 128 คน มีทั้ง 8 กลุ่มกำรเมืองในรัฐสภำ  

กล่ำวโดยสรุป สมำชิกสภำผู้แทนภูมิภำคมำจำกกำรเลือกตั้งโดยตรงจำกประชำชน เป็นตัวแทนของ
ประชำชนในส่วนของภูมิภำค ซึ่งในข้อบังคับของรัฐสภำได้มีกำรก ำหนดให้สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและ
สมำชิกสภำผู้แทนภูมิภำคต้องมำจำกพรรคกำรเมืองและเมื่อชนะกำรเลือกตั้งต้องสังกัดกลุ่มกำรเมืองในรัฐสภำ
อย่ำงน้อยหนึ่งกลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มกำรเมืองในรัฐสภำมีสมำชิกไม่น้อยกว่ำ 13 คน และแต่ละกลุ่มกำรเมืองจะมี
สมำชิกมำจำกพรรคกำรเมืองเดียวกันทั้งหมดหรือมำจำกหลำยพรรคกำรเมืองก็ได้ โดยบทบำทหน้ำที่ของกลุ่ม
กำรเมืองในฐำนะสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรหรือในฐำนะสมำชิกสภำผู้แทนภูมิภำค มีอ ำนำจไม่ต่ำงกันมำกนัก 
คือกำรตั้งกระทู้ถำม กำรแสดงควำมคิดเห็นต่อกิจกรรมหรือนโยบำยของฝ่ำยบริหำร ด้วยเหตุนี้กลุ่มกำรเมืองใน
รัฐสภำจึงมีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรควบคุมกำรลงประชำมติภำยในรัฐสภำด้วยเช่นกัน 
 

3.5 ข้อระเบียบเกี่ยวกับกลุ่มทางการเมืองในรัฐสภา 

รัฐสภำอินโดนีเซียเป็นองค์กรฝ่ำยนิติบัญญัติประกอบไปด้วยสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแล ะ
สมำชิกสภำผู้แทนภูมิภำค เรียกรวมกันว่ำสมำชิกรัฐสภำหรือสมำชิกสภำที่ปรึกษำประชำชน กำรตรำกฎหมำย
จึงถือเป็นหน้ำที่ส ำคัญที่สุดของรัฐสภำ อ ำนำจหน้ำที่ส ำคัญในกำรสอดส่องดูแลกำรปฏิบัติงำนของ
ประธำนำธิบดีและรัฐมนตรีซึ่งเป็นองค์กรฝ่ำยบริหำร รัฐธรรมนูญอินโดนีเซียได้ก ำหนดให้ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
อ ำนำจฝ่ำยนิติบัญญัติและฝ่ำยบริหำรต่ำงต้องถูกตรวจสอบควบคุมซึ่งกันและกันได้โดยวิธีกำรตำมที่รัฐธรรมนูญ
ให้อ ำนำจ เช่น กำรตั้งกระทู้ถำม กำรเสนอญัตติขอเปิดอภิปรำยทั่วไปเพ่ือลงมติไม่ไว้วำงใจ กำรควบคุมกำรใช้
จ่ำยเงินงบประมำณของแผ่นดิน และกำรตั้งคณะกรรมำธิกำรในกำรตรวจสอบฝ่ำยบริหำร โดยต้องมีกลไกที่
เข้มแข็งและมีประสิทธิภำพ 

ส ำหรับรัฐสภำอินโดนีเซียมีควำมพิเศษในแง่ที่กระบวนกำรรัฐสภำได้อนุญำตให้มีกำรจัดตั้งกลุ่ม
กำรเมืองในสภำผู้แทนรำษฎรของอินโดนีเซียอันเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของรัฐสภำอินโดนีเซีย เพรำะเป็นกำร
รวมกลุ่มของสมำชิกพรรคกำรเมืองที่เข้ำไปมีที่นั่งในรัฐสภำเพ่ือด ำเนินกิจกรรมทำงกำรเมืองในรัฐสภำรูปแบบ
หนึ่ง โดยในแต่ละกลุ่มประกอบด้วยสมำชิกพรรคกำรเมืองหลำยพรรคหรืออำจเป็นพรรคใหญ่เพียงพรรคเดียว 
มีผู้เชี่ยวชำญด้ำนต่ำง ๆ ในแต่ละกลุ่ม และหลังจำกนั้นจะมีกำรจัดสรรเข้ำไปเป็นกรรมำธิกำรในคณะต่ำง ๆ  
ซึ่งก็จัดสรรตำมควำมเชี่ยวชำญของแต่ละคน ซึ่งท ำให้แต่ละกรรมำธิกำรสำมำรถท ำหน้ำที่ในกำรพิจำรณำ
วินิจฉัยเรื่องต่ำง ๆ ภำยในขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ทั้งนี้ แม้ว่ำคณะกรรมำธิกำรสำมัญ 
ในสภำผู้แทนรำษฎรจะมีจ ำนวนเพียง 11 คณะ แต่ละคณะมีขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ค่อนข้ำงกว้ำง แต่หำกมีกำร
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แบ่งควำมรับผิดชอบตำมควำมเชี่ยวชำญของกรรมำธิกำรแล้วจะท ำให้กำรแสดงบทบำทอ ำนำจหน้ำที่ของ
คณะกรรมำธิกำรเป็นไปโดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกำรจัดให้มีกลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำ ทั้งนี้กลไก
กำรท ำงำนของกลุ่มกำรเมืองท ำให้กลไกกำรท ำงำนของรัฐสภำมีประสิทธิภำพและเป็นกำรเสริมสร้ำง
ประชำธิปไตย ดังนั้นตำมภำรกิจงำนหลักของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร คือ กำรเสนอร่ำงกฎหมำยและ 
กำรพิจำรณำอย่ำงละเอียดถึงนโยบำยของรัฐ โดยอำศัยกลุ่มกำรเมืองภำยในรัฐสภำทั้ง 9 กลุ่มและ
คณะกรรมำธิกำรทั้ง 11 คณะ ในกำรก ำหนดสัดส่วนจ ำนวนกรรมำธิกำรแต่ละคณะ หำกกลุ่มกำรเมือง ใดมี
จ ำนวนสมำชิกในกลุ่มกำรเมืองมำกก็จะได้รับกำรจัดสรรให้เป็นกรรมำธิกำรตำมไปด้วย สมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎรคนใดได้รับเลือกเป็นประธำน กลุ่มกำรเมืองจะมีสิทธิได้รับผู้ช่วยปฏิบัติงำนเพ่ิมจำกเดิมอีก 1 คน 
นอกจำกนี้กลุ่มกำรเมืองยังมีบทบำทในกำรเสนอชื่อสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรเพ่ือให้ที่ประชุมสภำผู้แทนรำษฎร
เลือกเป็นประธำนสภำและหรือรองประธำนสภำไดอี้กด้วย 

ประชำธิปไตยของอินโดนี เซียมี พ้ืนฐำนมำจำกหลักปัญจศีลและรัฐธรรมนูญปี 1945 แม้ว่ำ 
ในรัฐธรรมนูญจะไม่ได้มีกำรบัญญัติถึงบทบำทหน้ำที่ของกลุ่มกำรเมืองในฐำนะกลุ่มคนหรือองค์กรที่ส ำคัญ 
ในรัฐสภำ กลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำไม่ได้เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ท ำให้รัฐสภำมีควำมสมบูรณ์ แต่เป็นกลไกหนึ่งที่
สนับสนุนกำรท ำงำนของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรให้มีประสิทธิภำพ มีอ ำนำจและสิทธิในฐำนะสมำชิกรัฐสภำ 
ดังนั้นกลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำจึงกลำยเป็นส่วนประกอบที่มีควำมส ำคัญส ำหรับรัฐสภำและพรรคกำรเมือง  
ที่ก ำหนดผลประโยชน์ของพรรคกำรเมืองในฐำนะสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร กลไกกำรท ำงำนของแต่ละกลุ่ม
กำรเมืองจึงถูกก ำหนดโดยแต่ละกลุ่มกำรเมืองในรัฐสภำเอง เช่น ทิศทำงในกำรก ำหนดเกี่ยวกับร่ำงกฎหมำย 
กำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ หรือกำรเสนอนโยบำยสำธำรณะต่ำง ๆ  แต่ก็ยังไม่มีมำตรฐำนเดียวกันที่ระบุถึงอ ำนำจ
หน้ำที่ของกลุ่มกำรเมืองในรัฐสภำที่ชัดเจน53 ในกำรแก้รัฐธรรมนูญครั้งที่ 3 ปี 2014 คือ กฎหมำยฉบับที่ 13 ปี 
2019 ที่เก่ียวกับสภำที่ปรึกษำประชำชน สภำผู้แทนรำษฎร และสภำผู้แทนภูมิภำค (MPR, DPR, DPRD หรือที่
เรียกว่ำ MD 3)  มีกำรเพ่ิมบทบำท หน้ำที่และควำมรับผิดชอบตัวแทนของประชำชน และมีกำรแก้ไขเกี่ยวกับ
อ ำนำจหน้ำที่ของกลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำ และกฎหมำยเกี่ยวกับพรรคกำรเมืองฉบับที่ 2 ปี 2011 โดยระบุ
ว่ำ พรรคกำรเมืองต้องได้รับกำรเลือกตั้งทั่วไปก่อนจะมำเป็นสมำชิกสภำนิติบัญญัติในฐำนะสมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎร และสมำชิกสภำนิติบัญญัติจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของสมำชิกของกลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำอย่ำงน้อย  
1 กลุ่ม ซึ่งกลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำเป็นกลุ่มสมำชิกจำกพรรคกำรเมืองที่ชนะกำรเลือกตั้งทั่วไป 
โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 
 1.  กลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำ มีหน้ำที่สนับสนุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำงำนของ
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร  
 2. กลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำ เป็นตัวแทนจำกพรรคกำรเมืองที่มีที่นั่งในสภำผู้แทนรำษฎร  
 3. สมำชิกทุกคนต้องเป็นสมำชิกกลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำ  

                                                           
53 Fais Ramadani, “Kedudukan dan fungsi fraksi di dewan Perwakilan rakyat berdasarkan undang-undang nomor 17 tahun 
2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD,” p. 10. 
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 4. กลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำมีหน้ำที่ประสำนงำนกิจกรรมของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร  
เพ่ือสนับสนุนกำรท ำงำนให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด54 

แม้ว่ำในรัฐธรรมนูญจะไม่มีกำรบัญญัติถึงอ ำนำจหน้ำที่ของกลุ่มกำรเมือง แต่ต ำแหน่งหน้ำที่ของกลุ่ม
ทำงกำรเมืองในรัฐสภำได้ถูกระบุไว้ในกฎหมำยหมำยเลข 17 ที่เกี่ยวกับสภำที่ปรึกษำประชำชน (MPR),  
สภำผู้แทนรำษฎร (DPR), สภำผู้แทนภูมิภำค (DPD)  ได้อธิบำยถึงแนวคิดของกำรมีกลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำ
ตำมมุมมองทำงกฎหมำยของสถำบันแห่งรัฐ ไว้ว่ำกลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำ หรือ fraksi คือ กลุ่มสมำชิกที่ถูก
ก ำหนดตำมพรรคกำรเมืองจำกกำรเลือกตั้งทั่วไป อ ำนำจของกลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำถูกก ำหนดขึ้นตำม
ข้อบังคับรัฐสภำ (Peraturan tata tertib Dewan Perkatilan Rakyat) 55  โดยมีรำยละเอียดดังนี้  

บทที่ 5 กลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำ ต ำแหน่งและองค์ประกอบ 
 มำตรำ 14 (Article 14) กำรจัดตั้งกลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำ ตำมข้อก ำหนดนี้จะต้องเป็นอิสระและ
สัมพันธ์กับกำรปฏิบัติงำนและส่งผลกระทบต่อภำระหน้ำที่ทีผู่กพันกับสิทธิและอ ำนำจของสภำผู้แทนรำษฎร 
 มำตรำ 15 (Article 15) แต่ละกลุ่มกำรเมืองในรัฐสภำต้องมีสมำชิกอย่ำงน้อย 13 คน 
 มำตรำ 16 (Article 16)  
 1) กลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำเป็นรูปแบบกำรจัดตั้งจำกพรรคกำรเมืองที่มำจำกกำรเลือกตั้งทั่วไป 
 2) กลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำ ถูกจัดตั้งขึ้นโดยสมำชิกของพรรคกำรเมืองที่ได้รับกำรเลือกตั้งจำกกำร
เลือกตั้งทั่วไปอย่ำงน้อย 13 คน รวมกับสมำชิกจำกพรรคกำรเมืองอ่ืน 
 3) สมำชิกรัฐสภำทุกคนต้องมี 1 กลุ่มกำรเมือง 
 4) ผู้น ำกลุ่มกำรเมืองในรัฐสภำต้องมีควำมมุ่งมั่นในประเด็นควำมสนใจของแต่ละกลุ่มทำงกำรเมือง 
 ส่วนที่ 2 ภำระหน้ำที่ 
 มำตรำ 17 (Article 17)  
 1) กลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำต้องมีภำระหน้ำที่ในกำรประสำนงำนและสร้ำงกิจกรรมเพ่ือสมำชิกและ
ต้องง่ำยต่อกำรน ำไปใช้ต้องมีอ ำนำจมำกพอในกำรขับเคลื่อนภำรกิจ 
 2) ตำมเงื่อนไขของกลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำ ต้องมีกำรพัฒนำคุณภำพงำน ภำระงำน ประสิทธิผล
และประสิทธิภำพเกี่ยวกับข้อคิดเห็นของสมำชิกต่อกำรน ำเสนอต่อรัฐสภำ 
 มำตรำ 18 (Article 18) สภำผู้แทนรำษฎรจะจัดหำเครื่องอ ำนวยควำมสะดวกและงบประมำณ 
เพ่ือสนับสนุนกำรท ำงำนของแต่ละกลุ่มทำงกำรเมือง ตำมสัดส่วนของสมำชิกในแต่ละกลุ่มกำรเมืองในรัฐสภำ 
 ในบทที่ 20  (Pasal 20) ดังนี้ 
 1) กำรจัดตั้งกลุ่มเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนตำมหน้ำที่ อ ำนำจของสภำผู้แทนรำษฎร 
ตลอดจนสิทธิและหน้ำที่ของสมำชิก  
 2) กลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำเกิดจำกพรรคกำรเมืองที่ชนะกำรเลือกตั้งทั่วไป มีที่นั่งในสภำ 

                                                           
54 Fais Ramadani, “Kedudukan dan fungsi fraksi di dewan Perwakilan rakyat berdasarkan undang-undang nomor 17 tahun 2014 
tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD,”   
55 ดูเอกสำรเพิ่มเติม Rules of Procedure : DPR Published by Secretariat General of the House of Representatives of the Republic 
of Indonesia 2005. 
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 3) กลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำเกิดจำกกำรรวมตัวกันของพรรคกำรเมืองตั้งแต่ 2 พรรคขึ้นไปตำมที่
อ้ำงถึงในวรรค (2)  

4) สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรจะต้องสังกัด 1 กลุ่มทำงกำรเมือง 
 5) กลุ่มทำงกำรเมืองมีหน้ำที่ประสำนงำนกิจกรรมของสมำชิกในกำรด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร รวมไปถึงกำรปรับปรุงควำมสำมำรถ ระเบียบวินัย ประสิทธิภำพกำรท ำงำนของ
สมำชิกในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่สะท้อนในแต่ละกิจกรรมของสภำผู้แทนรำษฎร  
 6) กลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำต้องมีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของสมำชิกและรำยงำนให้
ประชำชนทรำบอย่ำงน้อยปีละครั้ง 
 7) ผู้น ำของแต่ละกลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำจะถูกก ำหนดโดยสมำชิกภำยในกลุ่ม 
 8) กลุ่มกำรเมืองในรัฐสภำต้องก ำหนดขั้นตอนกำรท ำงำนภำยในตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย 

บทที ่21 (Pasal 21) 
 1) กลุ่มกำรเมืองในรัฐสภำได้รับกำรสนับสนุนจำกส ำนักเลขำธิกำรและผู้เชี่ยวชำญในรัฐสภำ 
 2) เลขำธิกำรของแต่ละกลุ่มกำรเมือง ถูกก ำหนดโดยเลขำธิกำรของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและ
ได้รับควำมเห็นชอบจำกหัวหน้ำของกลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำ  
 3) ผู้เชี่ยวชำญในแต่ละกลุ่มกำรเมืองจะต้องมีจ ำนวนอย่ำงน้อยกึ่งหนึ่งของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 
และเพ่ิมเติมตำมสัดส่วนตำมจ ำนวนสมำชิกของแต่ละกลุ่มกำรเมืองในรัฐสภำ  
 4) กำรสรรหำผู้เชี่ยวชำญของแต่ละกลุ่มกำรเมืองในรัฐสภำ ต้องด ำเนินกำรโดยผู้น ำของแต่ละกลุ่ม
กำรเมืองในรัฐสภำ และรำยงำนต่อที่ประชุมของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 
 5) กำรสรรหำผู้เชี่ยวชำญตำมข้อ 4 เป็นไปตำมกำรแข่งขันทักษะที่ก ำหนดโดยแต่ละกลุ่มกำรเมืองในรัฐสภำ  
 6) แต่ละกลุ่มกำรเมืองในรัฐสภำ ต้องยื่นงบประมำณ พร้อมทั้งควำมต้องกำรของผู้เชี่ยวชำญแก่
ส ำนักงำนเลขำสภำผู้แทนรำษฎร (Badan Urusan Rumah Tanaga)  
 7) ส ำนักงำนเลขำสภำผู้แทนรำษฎร จะส่งข้อเสนอของแต่ละกลุ่มกำรเมืองในรัฐสภำแก่เลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎรเพื่อติดตำมผลกำรปฏิบัติงำน56 
 ตำมสิทธิ หน้ำที่และอ ำนำจของกลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำที่ถูกบัญญัติในข้อบังคับของรัฐสภำ โดยมี
เป้ำหมำยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรปฏิบัติหน้ำที่ อ ำนำจและสิทธิของสมำชิกรัฐสภำ 
โดยเฉพำะสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร ซึ่งท ำให้บทบำทของกลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำเป็นเรื่องทำงยุทธศำสตร์
ทำงกำรเมือง มีบทบำททั้งในกำรอภิปรำยเกี่ยวกับร่ำงกฎหมำย กำรตั้งกระทู้ถำม เป็นต้น 

สถำนะของกลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำมีผลต่อสิทธิและข้อจ ำกัดของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรในเรื่อง
ควำมเห็นส่วนบุคคล เพรำะกำรด ำรงอยู่ของกลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำเป็นเสมือนองค์กรหนึ่งหรือสำขำหนึ่ง
ของพรรคกำรเมือง สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรทุกคนต้องสังกัดหนึ่งกลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำ ถ้ำไม่เช่นนั้นจะ
มีสิทธิถูกเบิกถอนสิทธิกำรเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร ดังนั้นกลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำจึงเป็นส่วนประกอบ

                                                           
56 Fahmi Hasan Al.Muhdar,  Kedudukan dan Wewenang fraksi di Dewan Perwakilan rakyat daerah ( Studi di DPRD kota 
Mataram), (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram. 2021). 
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ที่ส ำคัญในกำรสนับสนุนให้สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็น
ช่องทำงหนึ่งในกำรก ำหนดผลประโยชน์ทำงกำรเมืองให้แก่พรรคกำรเมืองที่มีบทบำทใน ฐำนะสมำชิก 
สภำผู้แทนรำษฎรอีกด้วย  
 ในรัฐสภำอินโดนี เซีย สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรมีบทบำทค่อนข้ำงสู งเมื่อเปรียบเทียบกับ
สมำชิกสภำผู้แทนภูมิภำค กำรเสนอร่ำงกฎหมำยเป็นหน้ำที่หลักของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร ดังนั้นจึงเป็น
เสมือนผู้ใช้อ ำนำจอธิปไตย ส่วนพรรคกำรเมืองถือว่ำเป็นตัวแทนของประชำชน โดยท ำหน้ำที่ในกำรขัดเกลำคน
ในสังคม รวมไปถึงกำรให้กำรศึกษำเกี่ยวกับกำรเมือง เมื่อตัวแทนจำกพรรคกำรเมืองได้รับกำรเลือกตั้งเข้ำมำ  
ในสภำท ำหน้ำที่เป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร และน ำไปสู่กำรรวมตัวกันในรัฐสภำเป็นกลุ่มทำงกำรเมือง เพรำะ
กลุ่มทำงกำรเมืองพ้ืนฐำนก็มำจำกกำรเป็นสมำชิกของพรรคกำรเมืองที่ชนะกำรเลือกตั้ง ดังนั้นกำรมีอยู่ของ
กลุ่มทำงกำรเมืองจึงสัมพันธ์กับบทบำทหน้ำที่ของพรรคกำรเมืองในรัฐสภำ 57 แต่ทั้ งนี้  หน้ำที่ของ
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรสำมำรถด ำเนินกำรได้โดยไม่ต้องร้องขอควำมคิดเห็นจำกกลุ่มกำรเมืองทุกอย่ำงหรือ
ทุกเรื่อง หรือไม่ต้องเป็นไปตำมมติพรรคต้นสังกัดเท่ำนั้น  เพรำะกลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำเป็นเพียง
องค์ประกอบหนึ่งที่ท ำให้กำรท ำงำนของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรมีประสิทธิภำพมำกขึ้นเท่ำนั้น เพรำะสุดท้ำย
แล้วสถำนะของกลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำในปัจจุบันเป็นประโยชน์แก่พรรคกำรเมืองมำกกว่ำผลประโยชน์
ของประชำชน 
   

3.6 ความส าคัญกลุ่มทางการเมืองในรัฐสภา 

รัฐธรรมนูญปี 1945 ได้ก ำหนดให้สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรมีอ ำนำจในกำรบริหำรและควบคุมกำรใช้
อ ำนำจของประธำนำธิบดีและกำรบังคับใช้กฎหมำย โดยมีหน้ำที่ในกำรรับร่ำงกฎหมำย เสมือนว่ำรัฐสภำท ำ
หน้ำที่เป็นทั้งฝ่ำยบริหำรและฝ่ำยนิติบัญญัติ ซึ่งจำกกำรทบทวนวรรณกรรมพบว่ำ กำรวิจัยเกี่ยวกับรัฐสภำ
ในช่วงทศวรรษ 1999 ถึง 2009 เป็นกำรศึกษำว่ำสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรท ำงำนในกำรขับเคลื่อนกำรเมืองไป
ในทิศทำงหรือแนวทำงใด และได้ท ำหน้ำที่ในกำรถ่วงดุลอ ำนำจระหว่ำงฝ่ำยบริหำรและฝ่ำยนิติบัญญัติ อย่ำงมี
ประสิทธิภำพประสิทธิผลหรือไม่ ซึ่งสำมำรถอธิบำยได้ว่ำสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรเป็นผลผลิตมำจำกแนวคิด
ควำมเป็นชวำ คือ มองว่ำอ ำนำจมีพลังมำกกว่ำกำรกระท ำ และมุ่งควำมสนใจไปที่บุคคลเพียงคนคนเดียว 
สะท้อนให้เห็นว่ำ บุคคลเพียงคนเดียวมีควำมส ำคัญกว่ำสำธำรณะ อ ำนำจของรัฐสภำ เช่น กำรควบคุมกำร
แสดงอ ำนำจของฝ่ำยบริหำร สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรมักจะใช้กำรตัดสินใจภำยใต้สิ่งที่เรียกว่ำ musyawarah 
(deliberation) หมำยควำมว่ำ ผู้น ำจะไม่แสดงอำกำรแบบไม่มีกฎเกณฑ์ ค่อนข้ำงระมัดระวังในกำรแสดง 
ควำมคิดเห็น และ mufakat (compromise) หมำยถึง กำรตกลงเพ่ือบรรลุเป้ำประสงค์58 ตำมแนวคิด 
แบบชวำนิยมได้ก ำหนดคุณลักษณะของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรว่ำต้องมีลักษณะ 4 อย่ำง คือ มำ นั่ง เงียบ 
และเงิน (Datang Duduk Diam dan Duit) ส่งผลให้ก่อนหน้ำนี้สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรไม่มีปำกไม่เสียง  
เป็นเพียงหุ่นเชิดของฝ่ำยรัฐบำล แต่เมื่อเกิดกำรปฏิรูปกำรเมืองได้มีควำมหวังว่ำอย่ำงน้อยที่สุดสมำชิกรัฐสภำ

                                                           
57Dwi Putri Cahyawati dan Eka Widadi,  “ Implikasi Keberadaan Fraksi Partai Politik dalam Kelembagaan DPR.  Zainal Arifin 
Hoesein,” Al-Qisth Law Review. Vol.5 no. 1 (2021), p. 20. 
58 Rath Adiputri, “The empowerment of parliament in the transition from an authoritarian to a democratic regime: 
Indonesian experiences and problems,” pp. 11-19. 
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จะต้องเป็นสถำบันที่เป็นกระบอกเสียงแทนประชำชน ไม่ใช่มำนั่งเฉย ๆ เงียบ ๆ และรับเงิน เท่ำนั้น   
ดังนั้นหน้ำที่หลักของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร คือ กำรเสนอร่ำงกฎหมำย งบประมำณ ตรวจสอบกำรท ำงำน
ของฝ่ำยบริหำรและเรื่องอ่ืน ๆ ที่ถูกเสนอมำจำกฝ่ำยบริหำรเพ่ือต้องกำรท ำเป็นนโยบำย ปัจจุบันนี้อ ำนำจใน
กำรร่ำงกฎหมำยถูกเปลี่ยนมำสู่สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรอย่ำงสมบูรณ์แบบ จะเห็นได้ว่ำในยุคปฏิรูป
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรได้ท ำหน้ำที่ในกำรควบคุมและตรวจสอบกำรท ำงำนของรัฐบำล ยิ่งกว่ำนั้นคือ 
กำรที่สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรได้มีกำรตั้งค ำถำมต่อนโยบำยของรัฐบำลอย่ำงเปิดเผย โดยมีกำรช่วยเหลือ
สนับสนุนจำกกลุ่มกำรเมืองในรัฐสภำ หรือ factions หรือ fraksi ที่ค่อนข้ำงมีบทบำทในกำรพูดหรือ 
แสดงควำมคิดเห็น และควำมเห็นนั้นได้รับกำรปกป้อง สมำชิกของกลุ่มกำรเมืองในรัฐสภำมีเพ่ิมขึ้นหลังกำรเลือกตั้ง 
ปี 1999 เพรำะกำรมีเสถียรภำพและประสิทธิภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็นที่มีผลต่อกำรเสนอร่ำงกฎหมำยหรือ
นโยบำยต่ำง ๆ ต่อรัฐสภำ59 

กำรรวมกลุ่มในรัฐสภำอินโดนีเซียเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้ำงทำงกำรเมืองและพรรคกำรเมือง  
อยู่บนพ้ืนฐำนควำมคิดของบุคคลหรือควำมสนใจของแต่ละบุคคลเป็นส ำคัญ กำรรวมกลุ่มทำงกำรเมือง  
ในรัฐสภำแตกต่ำงจำกกำรรวมกลุ่มเป็นพรรคกำรเมืองนอกรัฐสภำ ส ำหรับกำรรวมกลุ่มในรัฐสภำของกลุ่ม
ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนใหญ่ไม่ได้มีโครงสร้ำงองค์กรหรือกลุ่มที่ชัดเจน แต่ส ำหรับอินโดนีเซียกำร
รวมกลุ่มในรัฐสภำค่อนข้ำงมีอิทธิพลและบทบำทในรัฐสภำมำกกว่ำพรรคกำรเมือง อีกทั้งยังมีเสถียรภำพ
มำกกว่ำ เพรำะกลุ่มดังกล่ำวค่อนข้ำงมีบทบำทน ำทำงด้ำนกำรเมือง ซึ่ งแตกต่ำงจำกไทยที่พรรคกำรเมืองเป็น
แกนกลำงในกำรขับเคลื่อนหรือเคลื่อนไหวประเด็นทำงกำรเมืองเป็นส ำคัญ แม้ว่ำจะมีจัดตั้งกลุ่มกำรเมืองใน
ระบบพรรคกำรเมืองไทย แต่ส่วนใหญ่กำรก่อตั้งกลุ่มกำรเมืองในไทยมักมำจำกควำมขัดแย้งภำยในพรรค กลุ่ม
กำรเมืองในไทยมีข้ึนเพื่อต่อรองผลประโยชน์ภำยในพรรคและต่อรองต ำแหน่งทำงกำรเมือง60 

กำรรวมกลุ่มของสมำชิกรัฐสภำถูกท ำให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของสมำชิกรัฐสภำที่มีควำม
หลำกหลำยจึงจ ำเป็นต้องมีกำรจัดตั้งฝ่ำยหรือสมำชิกของกลุ่มสมำชิกรัฐสภำที่มีมุมมองทำงกำรเมืองเหมือนกัน 
เพ่ือให้สมำชิกรัฐสภำสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่และมีบทบำทอ ำนำจหน้ำที่ตำมหน้ำที่ของตนเองได้อย่ำงเต็มที่  
กำรรวมกลุ่มในรัฐสภำท ำให้ตัวแทนของสมำชิกพรรคกำรเมืองขนำดเล็กหรือสมำชิกพรรคกำรเมืองที่มีแนวคิด
แตกต่ำงไปจำกพรรคกำรเมืองต้นสังกัดมีตัวตน มีสิทธิในกำรแสดงควำมคิดเห็นได้มำกขึ้น เพรำะกำรรวมกลุ่ม
จะเป็นตัวขับเคลื่อนควำมเป็นประชำธิปไตยในรัฐสภำ กำรรวมกลุ่มในรัฐสภำสำมำรถน ำพำแนวคิดของกลุ่ม
เพ่ือน ำไปสู่กำรร่วมมือกันได้ ดังนั้นจึงถือว่ำกำรรวมกลุ่มในรัฐสภำอินโดนีเซียเป็นเครื่องมือส ำคัญที่จะน ำพำ
แนวคิดไปสู่กำรปฏิบัติได้มำกกว่ำพรรคกำรเมือง เพรำะกำรรวมกลุ่มในรัฐสภำอินโดนีเซียค่อนข้ำงประสบ
ควำมส ำเร็จในกำรเป็นตัวแทนและเป็นผู้น ำต่อกำรสร้ำงควำมเปลี่ยนแปลงในรัฐสภำ มีผลต่อกำรสร้ำงนโยบำย
ทำงกำรเมือง และมีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจของรัฐบำล 

ในอดีตแนวคิดของแต่ละพรรคกำรเมืองมีควำมส ำคัญและมีผลต่อกำรรวมกลุ่มในรัฐสภำ เพรำะกำร
รวมกลุ่มแบ่งตำมแนวคิดออกเป็น 3 รูปแบบคือ กลุ่มอิสลำมนิยม กลุ่มชำตินิยม และกลุ่มกอลคำร์ซึ่งสมำชิก

                                                           
59 Rath Adiputri, “The empowerment of parliament in the transition from an authoritarian to a democratic regime: Indonesian 
experiences and problems,” p. 58. 
60 ศึกษำเพิ่มเติมได้จำก นิรจุน์ ข ำนุรักษ์, การศึกษากลุ่มการเมืองในระบบพรรคการเมืองไทย.  
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ส่วนใหญ่เป็นทหำรและต ำรวจ นอกจำกนี้ยังมีกลุ่มย่อย ๆ ที่เกิดจำกกำรรวมตัวกันเพรำะมีพ้ืนฐำนแนวคิดเรื่อง
ชำติพันธุ์ ศำสนำ หรือแนวคิดทำงกำรเมือง 61 นักวิชำกำรคนส ำคัญของอินโดนีเซียอย่ำงอูลลำ (Ulla)  
ได้วิเครำะห์กำรรวมกลุ่มในรัฐสภำในอินโดนีเซีย ว่ำมีกำรร่วมกลุ่มในรัฐสภำมำกกว่ำ 10 กลุ่ม แต่อิทธิพลของ
กำรรวมกลุ่มภำยในมีพลวัตที่ค่อนข้ำงน้อยต่อกำรเปลี่ยนแปลง พวกกลุ่มกำรเมืองในรัฐสภำมักจะถูกขับเคลื่อน
โดยกลุ่มผู้อุปถัมภ์มำกกว่ำน ำเสนอประเด็นทำงสังคม แนวคิดที่แตกต่ำงหรือกำรสังกัดศำสนำที่แตกต่ำงกัน
น ำไปสู่กำรเลือกกลุ่มสังกัดที่ต่ำงกัน จึงท ำให้กำรรวมกลุ่มในช่วงแรกไม่ได้มีพลวัตมำกพอในกำรขับเคลื่อน
ประเด็นทำงสังคมหรือตั้งค ำถำมต่อกำรท ำงำนของฝ่ำยบริหำร ควำมเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวเกิดขึ้นในยุคปฏิรูป  
ที่บทบำทของกลุ่มในรัฐสภำเริ่มมีพลวัตมำกขึ้น 

ในยุคปฏิรูปกำรรวมกลุ่มของสมำชิกรัฐสภำอินโดนีเซีย เกิดข้ึนตำมโครงสร้ำงของพรรคกำรเมืองที่ชนะ
กำรเลือกตั้ง สมำชิกพรรคกำรเมืองจะต้องเป็นอิสระในกำรเลือกกลุ่มเพรำะมีผลต่อกำรปฏิบัติงำนเพ่ือให้มี
ประสิทธิภำพมำกที่สุด โดยก ำหนดให้สมำชิกรัฐสภำทุกคนจะต้องเป็นสมำชิกของกลุ่มในรัฐสภำอย่ำงน้อย 1 กลุ่ม 
ซึ่งมีพ้ืนฐำนมำจำกสมำชิกรัฐสภำที่ได้รับกำรเลือกตั้งเข้ำมำในรัฐสภำจนน ำไปสู่กำรร่วมมือกันก่อตั้งกลุ่มขึ้นมำ 
ก่อนหน้ำนี้บทบำทหน้ำที่ของกลุ่มในรัฐสภำและพรรคกำรเมืองแทบไม่แตกต่ำงกัน แต่หลังจำกมีกำรปฏิรูปท ำ
ให้บทบำทหน้ำที่ของกลุ่มในรัฐสภำมีอิสระ ไม่ขึ้นอยู่กับพรรคกำรเมืองต้นสังกัด และสำมำรถก่อตั้งกลุ่ม
กำรเมืองขึ้นมำใหม่ได้หำกกลุ่มเดิมไม่สำมำรถตอบโจทย์หรือวัตถุประสงค์ทำงอุดมกำรณ์ควำมคิดได้เช่นเดิม 
เช่น กำรปรำกฏตัวของกลุ่มยุติธรรมทำงสังคม หรือแม้กระทั่งกลุ่มทหำรและกลุ่มต ำรวจก็มีกลุ่มทำงกำรเมือง
เป็นของตัวเอง โดยสมำชิกของแต่ละกลุ่มจะปรำกฏอยู่ในแต่ละกรรมำธิกำร คณะกรรมำธิกำรสำมัญ 
คณะกรรมำธิกำรปฏิบัติงำน คณะกรรมำธิกำรพิเศษด้วยเช่นกัน  
 ทั้งนี้รัฐสภำอินโดนีเซียมีทั้งหมด 9 กรรมำธิกำรท ำงำนตำมข้อก ำหนดในรัฐธรรมนูญโดยท ำหน้ำที่ใน
กำรอภิปรำยเกี่ยวกับร่ำงกฎหมำยก่อนกำรลงมติรับรองกฎหมำย แต่ละกรรมำธิกำรจะมีกรรมำธิกำรย่อยลงไป
อีกเพ่ือให้กำรท ำงำนมีประสิทธิภำพมำกข้ึน โดยแต่ละกรรมำธิกำรจะต้องมีสมำชิกกลุ่มกำรเมืองประมำณ 1 ใน 
9 ของจ ำนวนสมำชิกในแต่ละกรรมำธิกำร เช่น กลุ่ม PDIP มีสมำชิกในกลุ่มกำรเมือง 17 คน ดังนั้นจึงมีสิทธิ์ใน
กำรเป็นสมำชิกคณะกรรมำธิกำรอย่ำงน้อย 1 กรรมำธิกำรและแต่ละกรรมำธิกำรจะมีสมำชิกของกลุ่มกำรเมือง
อย่ำงน้อย 2 กลุ่มกำรเมือง จึงเป็นเหตุผลว่ำท ำไมสมำชิกกลุ่มกำรเมืองจะต้องมีอย่ำงน้อย 10 คนเพรำะแต่ละ
กรรมำธิกำรจะมีสมำชิกอย่ำงน้อย 60 คน62  

รัฐสภำมีกำรท ำงำนในฐำนะสถำบันแห่งกำรสร้ำงสมดุลทำงกำรเมืองโดยอำศัยสมำชิกจำกพรรค
กำรเมือง กำรรวมกลุ่มทำงกำรเมืองเพ่ือผ่ำนกระบวนกำรรัฐสภำในกำรออกกฎหมำย กำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ
และนโยบำยต่ำง ๆ ของฝ่ำยบริหำร จึงท ำให้ภำรกิจงำนหลักของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรในกำรออกกฎหมำย
และกำรพิจำรณำนโยบำยรัฐ โดยอำศัยกลุ่มกำรเมืองภำยในรัฐสภำทั้ง 9 กลุ่มและคณะกรรมำธิกำรต่ำง ๆ  

                                                           
61 Chamber, Paul; Ufen, Andreas, “Causes, Effects and Forms of Factionalism in Southeast Asia,” Journal of Current Southeast 
Asian Affairs 39(1), pp. 1-16. 
 
62 Stephen Sherlock, Struggling to Change : The Indonesian Parliament in an Era of Reformasi, p.13. 
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นอกจำกบทบำทของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแล้วนั้น สมำชิกสภำผู้แทนภูมิภำคยังมีกำรรวมกลุ่ม
เฉพำะขึ้นอีกด้วย โดยสภำผู้แทนภูมิภำคมีทั้งหมด 8 กลุ่มกำรเมือง ซึ่งบำงครั้งมีกำรร่วมมือกับสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 
เพ่ือวิเครำะห์และอภิปรำยร่ำงกฎหมำย โดยเฉพำะกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น แต่อย่ำงไรก็ตำมหน้ำที่ 
ของกลุ่มกำรเมืองไม่ได้แยกระหว่ำงสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร หรือสภำผู้แทนภูมิภำค แม้ว่ำสภำผู้แทนภูมิภำค
จะไม่ได้มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรเสนอร่ำงกฎหมำยหรือนโยบำยของส่วนกลำง แต่ส ำหรับเรื่องที่เกี่ยวกับท้องถิ่นนั้น
สภำผู้แทนภูมิภำคยังเป็นกลุ่มหลักในกำรขับเคลื่อนนโยบำยหรือกฎหมำยที่เก่ียวข้อง63 
 ดังนั้น ควำมส ำคัญของกำรมีอยู่ของกลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำ เป็นไปเพ่ือกำรพัฒนำรัฐสภำให้เป็น
องค์กรทำงกำรเมืองที่เป็นอิสระ โดยสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรเป็นส่วนหนึ่งของกำรสร้ำงประชำธิปไตย
อินโดนีเซียและเป็นกุญแจส ำคัญในกำรน ำอินโดนีเซียไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง เมื่อมีกำรจัดตั้งกลุ่ม
ทำงกำรเมืองในรัฐสภำ ท ำให้สำมำรถเข้ำถึงเอกสำรกำรอภิปรำยของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรอันเป็นอีก
ช่องทำงหนึ่งในกำรเผยแพร่ข่ำวสำรให้ประชำชนรับรู้  และเป็นกำรขับเคลื่อนกิจกรรมต่ำง ๆ ของ
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรให้เดินหน้ำไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพประสิทธิผลมำกยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
63 Vicky Septia Rezki, Kedudukan Fraksi dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas 
Andalas Padang, 2012). 
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บทที่ 4  
บทบาทและอิทธิพลของกลุ่มการเมืองในรัฐสภา 

  
ตั้งแต่ปี 1998 อินโดนีเซียอยู่ภำยใต้กำรปฏิรูปไปสู่ควำมเป็นประชำธิปไตย กำรเกิดขึ้นของพรรค

กำรเมืองที่เพ่ิมมำกขึ้นจำกในอดีตเป็นจ ำนวนกว่ำเท่ำตัว  รัฐให้ ควำมส ำคัญกับสิทธิมนุษยชนมำกขึ้น  
กำรเป็นอิสระของศำล และมีกำรกระจำยอ ำนำจสู่ภูมิภำคมำกขึ้น อินโดนีเซียจึงกลำยเป็นประเทศที่เป็ น
ประชำธิปไตยใหญ่เป็นอันดับสำมของโลก และใหญ่ที่สุดส ำหรับประเทศมุสลิมที่เป็นประชำธิปไตย 2 ทศวรรษ
ของกำรเลือกตั้งและพัฒนำกำรไปสู่กำรมีสถำบันที่เน้นควำมประชำธิปไตย ปัจจัยหนึ่งที่มีบทบำทส ำคัญ 
ในกำรขับเคลื่อนควำมเป็นประชำธิปไตยในอินโดนีเซียคือ กลุ่มกำรเมืองในรัฐสภำ (Faction หรือ Fraksi) 
 

บทบาทและหน้าที่หลักของกลุ่มทางการเมืองในรัฐสภา 

 ในกำรศึกษำกระบวนกำรท ำงำนของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรอินโดนีเซียจะละเลยกำรมีอยู่ของกลุ่ม
ทำงกำรเมืองในรัฐสภำไม่ได้ เพรำะจำกอ ำนำจหน้ำที่ของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร คือ มีอ ำนำจในกำรตั้งกระทู้
ถำม กำรรับฟังควำมคิดเห็นและกำรตรวจสอบทุกกิจกรรมของฝ่ำยบริหำรโดยน ำไปสู่กำรตัดสินใจในนโยบำย
ของภำครัฐ ซึ่งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของสมำชิกกลุ่มกำรเมืองในรัฐสภำ หน้ำที่พ้ืนฐำน
ของสมำชิกกลุ่มกำรเมืองในรัฐสภำ  คือ กำรท ำตำมควำมคิดเห็นหรือกิจกรรมของแต่ละกลุ่มกำรเมือง 
ในรัฐสภำ โดยกำรออกแบบและเรียบเรียงทิศทำงข้อเสนอแนะที่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจของสมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎร ซึ่งใช้หลักกำรตัดสินใจจำกเสียงส่วนใหญ่เป็นพ้ืนฐำนในทุกนโยบำยที่ออกมำจำกกลุ่มกำรเมือง 
ในรัฐสภำ แต่ละกลุ่มกำรเมืองในรัฐสภำมีอุดมกำรณ์ควำมคิดที่แตกต่ำงกัน64 กลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำกับ
กำรมีส่วนร่วมในกระบวนกำรของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรเป็นไปตำมข้อบังคับของรัฐสภำ (Rancangan 
Undang-Undang : RUU) เช่น กำรตั้งกระทู้ถำม และตรวจสอบกำรท ำงำนของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร อีก
ทั้งยังแสดงควำมคิดเห็นที่มีผลต่อนโยบำยหรือกฎหมำยของฝ่ำยบริหำร  

แม้ว่ำจะไม่มีกำรระบุชัดเจนในบทบัญญัติทำงกฎหมำยถึงสถำนะของกลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำ 
เพรำะว่ำกำรรวมกลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำที่มีที่มำจำกสมำชิกพรรคกำรเมืองที่ชนะกำรเลือกตั้ง เป็นเพียง
ข้อก ำหนดจำกพรรคกำรเมืองและข้อบังคับของรัฐสภำไม่ใช่มำจำกรัฐธรรมนูญ กลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำ 
เป็นกำรรวมกลุ่มจำกควำมสนใจและอุดมกำรณ์ทำงกำรเมืองร่วมกัน ในปี 2014 -2019 สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 
ได้เสนอร่ำงกฎหมำยกว่ำ 274 ฉบับและได้รับกำรรับรอง ซึ่งถือว่ำกำรท ำหน้ำที่ของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 
ในฐำนะฝ่ำยนิติบัญญัติค่อนข้ำงประสบผลส ำเร็จ ส่วนหนึ่งมำจำกกำรสนับสนุนกำรท ำงำนจำกกลุ่มกำรเมือง 
ในรัฐสภำที่ท ำงำนอย่ำงเต็มที่ในกำรพิจำรณำร่ำงกฎหมำยแต่ละฉบับก่อนเข้ำสู่สภำ และน ำเสนอข้อเสนอแนะ
ต่อสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร เพ่ือน ำไปสู่กำรปรับแก้และน ำเสนอต่อไป 
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 กลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำมีหน้ำที่ประสำนกิจกรรมกับสมำชิกภำยในกลุ่มทำงกำรเมือง 
เพ่ือขับเคลื่อนนโยบำย และกำรสนับสนุนกำรท ำงำนทุกอย่ำงของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร โดยไม่ได้มี
ข้อก ำหนดว่ำสมำชิกของกลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำจะต้องมำจำกพรรคกำรเมืองเดียวกันเท่ำนั้น แม้ว่ำจะไม่มี
ข้อจ ำกัดดังกล่ำว แต่ถึงกระนั้นหำกพรรคกำรเมืองใดได้ที่นั่งจ ำนวนมำกในรัฐสภำ ก็จะกลำยเป็นกลุ่มทำง
กำรเมืองขนำดใหญ่ในรัฐสภำและสำมำรถคุมเสียงข้ำงมำกในรัฐสภำไปด้วยในขณะเดียวกัน นอกจำกนี้ยังพบว่ำ
กลุ่มกำรเมืองในรัฐสภำมีควำมพยำยำมในกำรต่อสู้เพ่ือน ำเสนอร่ำงกฎหมำยและนโยบำยที่เป็นประโยชน์ต่อ
สำธำรณชน เช่น 1) กฎหมำยส่งเสริมกำรเกษตร กำรประมงและป่ำไม้ เพ่ือพัฒนำกำรเกษตรของประเทศ และ
ท ำให้ผลผลิตของเกษตรกรได้รับกำรประกันสินค้ำ 2) กฎหมำยพลังงำน น ำโดยกลุ่ม PKS ได้เสนอร่ำงกฎหมำย
ร่วมกับกรรมำธิกำรพลังงำน ซึ่งกฎหมำยดังกล่ำวได้รับกำรเห็นชอบจำกทั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและ
รัฐบำลท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง จนน ำไปสู่กำรประกำศใช้เป็นกฎหมำยในที่สุด 3) กฎหมำยยำเสพติด ด้วย
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของยำเสพติดในปัจจุบัน กลุ่มกำรเมืองในรัฐสภำจึงเสนอให้มีกำรร่ำงกฎหมำย
เกี่ยวกับยำเสพติด น ำโดยกลุ่มกำรเมืองอย่ำง PKS พร้อมทั้งกำรวิพำกษ์กำรท ำงำนของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด (Badan Narkotikan Nasional) ที่ไม่ได้ท ำหน้ำที่อย่ำงเต็มที่ 
ซึ่งสำมำรถสรุปบทบำทของกลุ่มกำรเมืองในรัฐสภำ ได้ดังนี้ 
 1. ก ำหนดและตรวจสอบทุกเรื่องในรัฐสภำที่ถูกเสนอโดยฝ่ำยบริหำร   
 2. ปรับปรุงควำมสำมำรถ ระเบียบวินัย กำรท ำงำนและผลงำนของสมำชิกกลุ่มกำรเมืองในรัฐสภำ 
 3. รับและส่งต่อปณิธำนของสังคมเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชำชนในสังคม 

ในส่วนของหน้ำที่ของกลุ่มกำรเมืองในรัฐสภำคือกำรอภิปรำยหรือพิจำรณำเกี่ยวกับร่ำงกฎหมำยและ
นโยบำยของฝ่ำยบริหำร ซึ่งกำรท ำหน้ำที่ดังกล่ำวได้ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของประเทศด้วยเช่นกัน 
กลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำเป็นกลุ่มที่ถูกก ำหนดขึ้นหลังกำรเลือกตั้งทั่วไปโดยสมำชิกพรรคกำรเมืองที่ชนะ 
กำรเลือกตั้งและได้เข้ำไปมีที่นั่งในรัฐสภำ ทั้งนีก้ลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำมักจะมีแนวคิดเฉพำะกลุ่มของตนเอง
อันเป็นกรอบแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพให้แก่สมำชิกรัฐสภำ65 โดยบทบำทของกลุ่ม
กำรเมืองในรัฐสภำปรำกฎในหลำยสถำนะ ไม่ว่ำจะเป็นฐำนะสภำผู้แทนรำษฎรและสภำผู้แทนภูมิภำค  
ฐำนะคณะกรรมำธิกำร และฐำนะผู้พิจำรณำร่ำงกฎหมำย โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 
 1. บทบาทของกลุ่มการเมืองในรัฐสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภา ปรำกฏในกฎหมำยหมำยเลข 27 ปี 
2009 เกี่ยวกับสภำที่ปรึกษำประชำชน สภำผู้แทนรำษฎร และสภำผู้แทนภูมิภำค (MPR, DPR, DPRD หรือ 
ที่เรียกว่ำ MD 3) และข้อบังคับของรัฐสภำ จำกกำรศึกษำพบว่ำกลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำมีบทบำทในฐำนะ
สมำชิกรัฐสภำมำตั้งแต่ยุคระเบียบเก่ำจนถึงปัจจุบันคือยุคปฏิรูป กลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำเป็นส่วนหนึ่งของ
โครงสร้ำงทำงกำรเมืองและเป็นเครื่องหมำยทำงกำรเมืองของพรรคกำรเมืองในฐำนะสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร  
โดยกลุ่มทำงกำรเมืองได้ให้ข้อเสนอแนะและควำมคิดเห็น จำกเดิมสถำนะของกลุ่มกำรเมืองในรัฐสภำปรำกฏ
เฉพำะในข้อบังคับของรัฐสภำเท่ำนั้น เป็นเพียงส่วนเติมเต็มภำยในรัฐสภำไม่ได้มีบทบำทใด แต่ปัจจุบันมีกำร
บัญญัติในกฎหมำย MD 3 จำกเดิมบทบำทของกลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำไม่ได้เป็นอิสระจำกกฎข้อบังคับหรือ
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ระเบียบพรรคกำรเมืองต้นสังกัด แต่ในปัจจุบันสถำนะดังกล่ำวเปลี่ยนไป กลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำเป็นอิสระ 
ในกำรแสดงควำมคิดเห็นได้มำกขึ้น โดยไม่ต้องห่วงกังวลว่ำจะขัดหรือแย้งกับอุดมกำรณ์ของพรรคกำรเมืองต้นสังกัด 

เดิมที่สถำนะและบทบำทของกลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำไม่ได้เป็นอิสระจำกอุดมกำรณ์ทำงกำรเมือง
ของพรรคกำรเมือง แต่ในปัจจุบันบทบำทของกลุ่มกำรเมืองในรัฐสภำเปลี่ยนไปและมีบทบำทมำกขึ้น บทบำท
ของกลุ่มกำรเมืองในรัฐสภำเริ่มเข้มแข็งขึ้นมำตั้งแต่ปี 1971 ไม่ได้เป็นเพียงส่วนเติมเต็มหรือฟ่ันเฟืองหนึ่งของ
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรหรือสภำผู้แทนภูมิภำคเท่ำนั้น จนกระท่ังปี 2009 เป็นต้นมำทีบ่ทบำทหน้ำที่ของกลุ่ม
ทำงกำรเมืองในรัฐสภำมีมำกข้ึน โดยสำมำรถสรุปได้ดังนี้ 
 

บทบาทของกลุ่มทางการเมืองในรัฐสภาในการสนับสนุนการท างานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร66 
การท างานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บทบาทของกลุ่มการเมืองในรัฐสภา 
1. กำรเสนอร่ำงกฎหมำย - ข้อเสนอในกำรจัดท ำแผนงำนกฎหมำยแห่งชำติ 

- เสนอควำมคิดเห็นในตอนท้ำยของกำรประชุมต่ำง ๆ  

- ให้ควำมชัดเจนหรือค ำอธิบำยที่ชัดเจนต่อกฎหมำย 
แต่ละฉบับ 

- กำรสร้ำงกำรตัดสินใจเกี่ยวกับกฎหมำยแต่ละฉบับ 
โดยให้มุมมองต่อคณะในกำรประชุมแต่ละครั้ง 

- ตั้ งค ำถำมต่อกำรท ำงำนของคณะรัฐมนตรีและ
ประธำนำธิบดี 

2. กำรตรวจสอบงบประมำณ - ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกฎหมำยกำรเงิน 

- เสนอควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง หรือมี
ผลกระทบ  

3. กำรก ำกับดูแล -  พิจำรณำเกี่ ยวกับปัญหำหรือ เสนอชื่ อตั วแทน 
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรในแต่ละต ำแหน่ง 

- สร้ำงทีมเพ่ือแก้ไขปัญหำ 
  

ดังนั้นกลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำจึงเป็นกำรรวมกลุ่มภำยในรัฐสภำตำมสัดส่วนของพรรคกำรเมืองที่
ได้รับเลือกเข้ำไปในรัฐสภำ โดยแต่ละกลุ่มกำรเมืองในรัฐสภำจะมีประธำนของแต่ละกลุ่มกำรเมืองเพ่ือท ำหน้ำที่
ควบคุมกำรอภิปรำยและน ำเสนอควำมคิดเห็นต่อสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและสมำชิกสภำผู้แทนภูมิภำค  
บำงประเทศอำจเรียกว่ำ whip ซึ่งจะท ำหน้ำที่ในกำรตรวจสอบกำรท ำงำนของรัฐบำล และควบคุมกำร
ลงคะแนนเสียงในรัฐสภำ ลักษณะของกำรรวมกลุ่มในรัฐสภำอินโดนีเซียแตกต่ำงจำกประเทศอ่ืน เพรำะไม่ได้
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จ ำกัดว่ำต้องมำจำกพรรคกำรเมืองเดียวกันเท่ำนั้น จำกประวัติศำสตร์ทำงกำรเมืองที่ผ่ำนจะเห็นได้ว่ำบำงครั้ง
สมำชิกพรรคกำรเมือง ไม่ได้ชื่นชอบร่ำงกฎหมำยหรือนโยบำยที่พรรคเสนอ แต่จ ำเป็นต้องสังกัดพรรคกำรเมือง
นั้นเพ่ือให้ไดม้ำซึ่งคะแนนเสียงเข้ำมำนั่งในรัฐสภำ ดังนั้นเมื่อมีกำรรวมตัวกันของสมำชิกจำกพรรคกำรเมืองต่ำง 
ๆ เข้ำมำในรัฐสภำ กลไกที่ขับเคลื่อนกำรท ำงำนของกลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำ คือ แต่ละกลุ่มจะมีนโยบำย
หรือจุดยืนทำงกำรเมืองเป็นเฉพำะกลุ่ม กลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำยังกลำยเป็นกลุ่มที่มีบทบำทหน้ำที่ชัดเจน
ในกำรขับเคลื่อนนโยบำยและส่งต่อควำมต้องกำรของประชำชนให้กลำยมำเป็นร่ำงกฎหมำย รวมถึง
งบประมำณของรัฐ 67 ซ่ึงสำมำรถสรุปสถำนะของกลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำ ได้ดังนี ้
 1. กลุ่มกำรเมืองในรัฐสภำมีควำมจ ำเป็นไม่เพียงแค่ท ำหน้ำที่ประสำนงำน ขณะเดียวกันมีกระบวนกำร
ในกำรสร้ำงกำรตัดสินใจและส่งต่ออ ำนำจอธิปไตยให้แก่สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร  
 2. กลุ่มกำรเมืองในรัฐสภำ ไม่ได้มีลักษณะเป็นสมำชิกภำพ แต่เป็นกำรรวมตัวทำงควำมคิดและแนวคิด68 

กลุ่มกำรเมืองในรัฐสภำเป็นกำรรวมกลุ่มของสมำชิกรัฐสภำที่ไม่ได้มีระบุถึงสถำนะชัดเจนในตัวบท
กฎหมำย แต่มีตัวตนชัดเจนในระบบกำรเมืองอินโดนีเซีย ที่ค่อยขับเคลื่อนนโยบำยของพรรคกำรเมือง 
ประสำนงำนกิจกรรมต่ำง ๆ ภำยในรัฐสภำ โดยแต่ละกลุ่มกำรเมืองไม่ได้จ ำกัดสมำชิกจำกพรรคกำรเมือง
เดียวกันเท่ำนั้น ดังนั้น กำรมีอยู่ของกลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำในฐำนะสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรจึงค่อนข้ำง 
มีบทบำทส ำคัญที่จะน ำไปสู่กำรตัดสินใจในกระบวนกำรร่ำงกฎหมำยและนโยบำยต่ำง ๆ  โดยต้องให้ควำม
สนใจและควำมต้องกำรของประชำชนมำกกว่ำควำมต้องกำรของสมำชิกรัฐสภำเอง  

ตัวอย่างกิจกรรมที่ขับเคลื่อนโดยกลุ่มทางการเมืองในรัฐสภาในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
 1. กลุ่ม Partai Demokrat (Fraksi Partai Demokrat) ได้เสนอให้มีกำรจัดท ำร่ำงกฎหมำยเกี่ยวกับ
กำรเงิน ภำษีและกำรประกอบกิจกำร (Raban 2016 Beserta Nota Keuangannya) เช่น ภำษี กำรจ้ำงงำน 
กำรสร้ำงเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจ ผู้ประกอบกำรและอุตสำหกรรม เพ่ือสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบกำร
ทั้งภำยในประเทศและจำกภำยนอกประเทศ จนได้รับควำมเห็นชอบจำกสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและน ำไปสู่
กำรพิจำรณำของกำรประชุมสภำที่ปรึกษำประชำชน 
 2. กลุ่ม Partai NasDem (Fraksi Partai NasDem) ได้จัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรในกำรเสริมสร้ำง
ควำมสำมำรถของเจ้ำหน้ำที่รัฐสภำเพ่ือเป็นกำรสนับสนุนกำรท ำงำนให้แก่สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและ
สมำชิกสภำผู้แทนภูมิภำค โดยในกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรดังกล่ำวได้รับกำรสนับสนุนเป็นอย่ำงดีจำก
ประธำนรัฐสภำ 

จำกตัวอย่ำงข้ำงต้น ท ำให้เห็นถึงบทบำทของกลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำที่ชัดเจนมำกขึ้น สมำชิกกลุ่ม
ทำงกำรเมืองในรัฐสภำเป็นตัวแทนจำกพรรคกำรเมืองที่เข้ำมำมีบทบำทในรัฐสภำ กลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำ 
เป็นส่วนหนึ่งของพรรคกำรเมืองที่ชนะกำรเลือกตั้งทั่วไปของประเทศซึ่งกลุ่มทำงกำรเมืองจะท ำให้บทบำท ของ
พรรคกำรเมืองชัดเจนมำกยิ่งขึ้น กลุ่มทำงกำรเมืองจะมีหัวหน้ำที่เรียกว่ำประธำนกลุ่มทำงกำรเมือง ซึ่งพรรค
                                                           
67 Fais Ramadani,  Kedudukan dan Fungsi Fraksi di dewan Perwakilan Rakyat Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 tahun 
2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, p. 69. 
68 ดู เพิ่ ม เติ ม  Fais Ramadani,  Kedudukan dan Fungsi Fraksi di dewan Perwakilan Rakyat Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 
tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, p. 97. 
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กำรเมืองจ ำเป็นต้องพ่ึงพำควำมคิดเห็นของกลุ่มทำงกำรเมืองในกำรลงคะแนนเสียงเพ่ือหำข้อสรุปทั้งใน
กระบวนกำรร่ำงกฎหมำยและกำรเสนอนโยบำยสำธำรณะ กลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำท ำหน้ำที่เสมือน
เครื่องมือในกำรควบคุมกำรตัดสินใจของรัฐบำล บทบำทของกลุ่มกำรเมืองในรัฐสภำจะแตกต่ำงจำก
สมำชิกสภำผู้แทนภูมิภำค สมำชิกสภำผู้แทนภูมิภำคมำจำกกำรเลือกตั้งของท้องถิ่นเป็นตัวเชื่อมระหว่ำง
ท้องถิ่นกับรัฐบำลกลำงและท ำหน้ำที่ขับเคลื่อนนโยบำยของท้องถิ่น เพ่ือผลประโยชน์ของท้องถิ่นเป็นส ำคัญ  
ในส่วนของบทบำทและหน้ำที่ของกลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำจะอยู่ในขอบเขตภำยในที่เชื่อมต่อกับสมำชิก
พรรคกำรเมืองและรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน และสังคม เพ่ือประโยชน์ของสำธำรณชนในวงกว้ำง  
ซึ่งสำมำรถอธิบำยหน้ำที่ที่แตกต่ำงของสมำชิกสภำท้องถิ่นและกลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำได้ดั งนี้  
สมำชิกสภำผู้แทนภูมิภำคมีหน้ำที่ในกำรเสนอร่ำงกฎหมำยเกี่ยวกับท้องถิ่น กำรตรวจสอบและกำรก ำกับดูแล
กำรปฏิบัติหน้ำที่หรือกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ในส่วนของภูมิภำค และสุดท้ำยคือกำรตรวจสอบเรื่อง
งบประมำณที่ได้รับจำกรัฐบำลกลำงเพ่ือกระจำยสู่ท้องถิ่น จำกภำระหน้ำที่ทั้ง 3 จะอยู่ภำยใต้กำรดูแล  
ของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและกลุ่มทำงกำรเมืองในสภำผู้แทนภูมิภำคโดยท ำหน้ำที่ในกำรให้ค ำแนะน ำ 
ถ่ำยทอดมุมมอง สะท้อนแนวคิด รวมถึงกำรจัดทีมในกำรก ำกับดูแลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงบประมำณ 
เพ่ือกระจำยไปยังแต่ละท้องถิ่นอย่ำงเป็นธรรมและเท่ำเทียมกัน โดยสำมำรถสรุปได้ ดังนี้ 

บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนภูมิภาคและกลุ่มทางการเมืองในรัฐสภา 
สมาชิกสภาผู้แทนภูมิภาค 

(DPRD) 
กลุ่มทางการเมืองในรัฐสภา 

(Fraksi) 
เสนอร่ำงกฎหมำย กำรให้ค ำแนะน ำ 
กำรก ำกับดูแล กำรถ่ำยทอดมุมมอง 
งบประมำณ กำรจัดทีมในกำรก ำกับดูแล 

 

จำกข้ำงต้นจึงกล่ำวได้ว่ำ กลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำสำมำรถแสดงจุดยืนทำงกำรเมืองโดยกำรตั้ง
ค ำถำมและกำรแสดงควำมคิดเห็น บนพื้นฐำนของกำรพิจำรณำและกำรแสดงควำมเห็นที่พ้องต้องกัน หำกไม่มี
กลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำก็จะท ำให้บทบำทของพรรคกำรเมืองไม่ชัดเจน สังคมและประชำชนไม่มีช่องทำง 
ในกำรเสนอควำมเห็น นอกจำกบทบำทของกลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำในฐำนะตัวแทนของสมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎรแล้วนั้น กลุ่มทำงกำรเมืองยังมีบทบำทในฐำนะตัวแทนของสมำชิกสภำผู้แทนภูมิภำค เพรำะในสภำ
ผู้แทนภูมิภำคมีกำรก ำหนดให้สมำชิกต้องสังกัดกลุ่มทำงกำรเมืองเช่นกัน ซึ่งสำมำรถสรุปบทบำทของกลุ่ม
กำรเมืองในสภำผู้แทนภูมิภำคได้ดังนี ้ 

1) กำรพิจำรณำร่ำงกฎหมำยเกี่ยวกับท้องถิ่นที่ถูกเสนอโดยสมำชิกสภำผู้แทนภูมิภำค ในกำรเสนอร่ำง
กฎหมำยต้องมีสมำชิกสภำผู้แทนภูมิภำคอย่ำงน้อย 8 คน โดยกลุ่มทำงกำรเมืองมีสิทธิในกำรให้ค ำแนะน ำและ
ข้อเสนอแนะหรือกำรตั้งค ำถำมไปสู่ฝ่ำยบริหำร  

2) กำรตรวจสอบกำรท ำงำนของสมำชิกสภำผู้แทนภูมิภำค 
3) กำรก ำกับดูแลให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกที่สุด 
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 ตัวอย่ำงกำรท ำงำนของกลุ่มทำงกำรเมืองของสภำผู้แทนภูมิภำคแห่งเมืองมะตะรัมที่มีกลุ่มกำรเมือง 
ในสภำภูมิภำค 2 กลุ่ม คือ กลุ่มกอลคำร์ (fraksi golkar) และกลุ่มเกอรินดำร์ (fraksi Gerindra) ในกำร
อภิปรำยและเสนอควำมคิดเห็นเกี่ยวกับงบประมำณที่จัดสรรให้แก่ท้องถิ่น หรือกำรเสนอร่ำงกฎหมำยเกี่ยวกับ
กำรจัดกำรน้ ำเสียจำกครัวเรือนส ำหรับเมืองมะตะรัม  เป็นต้น69 

 

2. บทบาทและอิทธิพลของกลุ่มการเมืองในฐานะกรรมาธิการ 
กฎหรือข้อก ำหนดของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและสมำชิกสภำผู้แทนภูมิภำคถูกก ำหนดไว้ในเอกสำร

ข้อบังคับรัฐสภำ หรือที่เรียกว่ำ Peraturan Tata Tertib มักรู้จักในชื่อ Tatib เป็นเอกสำรที่รวบรวมถึงอ ำนำจ
หน้ำที่ของสมำชิกรัฐสภำ กฎข้อบังคับ และระเบียบต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงอธิบำยเกี่ยวกับบทบำทและ
อ ำนำจหน้ำที่ของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและสมำชิกสภำผู้แทนภูมิภำค นอกจำกนี้ยังมีกำรบรรจุถึงหน้ำที่
ของแต่ละหน่วยงำนในก ำกับของรัฐสภำ ตั้งแต่ต ำแหน่ง อ ำนำจหน้ำที่ของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 
คณะกรรมำธิกำร กลุ่มกำรเมืองในรัฐสภำ (Fraksi) รูปแบบกำรประชุม กระบวนกำรประชุม รวมไปถึง
กระบวนกำรตัดสินใจ ซึ่งองค์ประกอบและสมำชิกภำพของคณะกรรมำธิกำรจะถูกก ำหนดโดยรัฐสภำมีกำร
พิจำรณำถึงควำมเหมำะสมในกำรกระจำยจ ำนวนสมำชิกจำกกลุ่มกำรเมืองต่ำง ๆ อย่ำงเท่ำเทียมกัน  
คณะกรรมำธิกำรในรัฐสภำอินโดนีเซียมีทั้งหมด 11 คณะ ดังนี้ 

1. กำรป้องกันประเทศ และกิจกำรต่ำงประเทศ (Komisi I)  
2. กิจกำรภำยใน ภูมิภำคและเกษตรกร (Komisi II) 
3. กฎหมำย สิทธิมนุษยชนและควำมปลอดภัย (Komisi III) 
4. กำรเกษตร กำรประมง ป่ำไม้ และอำหำร (Komisi IV) 
5. กำรติดต่อสื่อสำร ควำมสัมพันธ์ในที่ท ำงำน  (Komisi V) 
6. พลังงำน น้ ำมัน กำรวิจัยและเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม (Komisi VI) 
7. กำรค้ำ อุตสำหกรรม กำรลงทุน (Komisi VII) 
8. ศำสนำ สวัสดิกำรสังคมและอ ำนำจของผู้หญิง (Komisi VIII) 
9. ประชำกรศำสตร์ สุขภำพ (Komisi IX) 
10. กำรศึกษำ วัยรุ่น กำรท่องเที่ยว ศิลปะและวัฒนธรรม (Komisi X) 
11. กำรเงิน แผนกำรพัฒนำและสถำบันทำงกำรเงิน (Komisi XI) 
คณะกรรมำธิกำรเป็นอีกหนึ่งหน่วยส ำคัญในรัฐสภำ จำกกำรที่สมำชิกพรรคกำรเมืองไม่ค่อยให้  

ควำมสนใจต่อนโยบำยและกระบวนกำรร่ำงกฎหมำย ดังนั้นบทบำทของคณะกรรมำธิกำรจึงค่อนข้ำงส ำคัญ  
มำช่วยเติมเต็มในส่วนที่ตัวแทนของพรรคกำรเมืองไม่ได้ให้ควำมสนใจ จะเห็นได้ว่ำกำรพิจำรณำนโยบำยส ำคัญ
ของรัฐบำลจะผ่ำนกำรพิจำรณำโดยคณะกรรมำธิกำร ซึ่งคณะกรรมำธิกำรก็มำจำกกำรแต่งตั้งเพ่ือตรวจสอบ
หรือดูแลเรื่องกฎหมำย โดยสมำชิกกรรมำธิกำรส่วนหนึ่งก็มำจำกสมำชิกของแต่ละกลุ่มกำรเมืองในรัฐสภำที่เข้ำ
ไปมีบทบำทในแต่ละกรรมำธิกำรที่ถนัดและสนใจ โดยกำรท ำงำนของคณะกรรมำธิกำรในปัจจุบันจะแยก

                                                           
69 ดูเพิ่มเติมได้จำก Fahmi Hasan Al.Muhdar, Kedudukan dan Wewenang fraksi di Dewan Perwakilan rakyat daerah (Studi di 
DPRD kota Mataram). 
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อ ำนำจชัดเจนจำกฝ่ำยบริหำร ฝ่ำยนิติบัญญัติและฝ่ำยตุลำกำร รวมถึงประธำนำธิบดี ซึ่งบทบำทหน้ำที่ของกลุ่ม
กำรเมืองในรัฐสภำจะชัดเจนมำกขึ้นเมื่อเข้ำร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกำรประชุมพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำร 
ในประเดน็ต่ำง ๆ  

ตำมกระบวนกำรร่ำงกฎหมำยที่เสนอโดยรัฐบำลหรือสภำผู้แทนรำษฎรต้องประกอบด้วย แนวคิด
ทฤษฎี รำยละเอียดเกี่ยวกับร่ำงกฎหมำย รวมถึงเหตุแห่งกำรมีกฎหมำยฉบับนั้น ๆ  กระบวนกำรร่ำงกฎหมำย
มีทั้งหมด 2 วำระ ซ่ึงคณะกรรมำธิกำรถือว่ำเป็นศูนย์กลำงในกำรตัดสินใจ เพรำะบทบำทของคณะกรรมำธิกำร
มีค่อนข้ำงสูงในกำรให้ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร  กำรตัดสินใจของ
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรซึ่งภำยในเป็นกำรตัดสินใจโดยคณะกรรมำธิกำร ซึ่งบำงประเด็นสมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎรอำจด ำเนินกำรไม่ได้เนื่องจำกโดนกดดันจำกรัฐบำล เช่น รำคำน้ ำมัน กำรน ำเข้ำข้ำวจำกต่ำงประเทศ 
หรือกรณีโคลนถล่มที่ชวำตะวันออก คณะกรรมำธิกำรจึงกลำยเป็นหน่วยงำนส ำคัญในสภำผู้แทนรำษฎร 
ในกำรด ำเนินกำรในกิจกรรมบำงอย่ำง ส่วนบทบำทอ่ืน ๆ ที่ส ำคัญของสภำผู้แทนรำษฎร เช่น กำรแต่งตั้ง
สมำชิกผู้ตรวจกำรแผ่นดินหรือหน่วยงำนอื่น ๆ ก็อยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของคณะกรรมำธิกำรด้วยเช่นกัน70 

ลักษณะพิเศษอีกอย่ำงหนึ่งในกระบวนกำรร่ำงกฎหมำยของอินโดนีเซีย คือ กำรให้กลุ่มกำรเมืองมี
บทบำทค่อนข้ำงสูงในกำรตัดสินใจ สำมำรถเสนอแนะควำมคิดเห็นต่อกำรจัดท ำร่ำงกฎหมำย โดยไม่จ ำเป็นต้อง
เป็นกำรประชุมใหญ่เต็มคณะ (plenary sessions) เนื่องจำกกำรประชุมใหญ่ของรัฐสภำมีขึ้นเพ่ือพิจำรณำกำร
จัดท ำร่ำงกฎหมำยซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย ๆ กำรประชุมใหญ่จะให้ควำมส ำคัญกับประเด็นที่รัฐบำลถูกกดดันจำก
สังคม เช่น รำคำน้ ำมันที่สูงขึ้น กำรส่งออกสินค้ำสู่ต่ำงประเทศ สถำนกำรณ์ฉุกเฉิน หรือภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่
ต่ำง ๆ  ดังนั้น คณะกรรมำธิกำรจึงค่อนข้ำงมีบทบำทส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรท ำงำนของสมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎร ทั้งบทบำทในกำรเสนอร่ำงกฎหมำย กำรหำรือถึงประเด็นทำงกฎหมำยที่รัฐบำลเสนอ โดยสมำชิก 
ในคณะกรรมำธิกำรส่วนหนึ่งมำจำกสมำชิกของกลุ่มกำรเมืองในรัฐสภำจึงท ำให้กลุ่มกำรเมืองในรัฐสภำค่อนข้ำงมี
บทบำทและมีอ ำนำจในกำรเสนอควำมคิดเห็นและร่วมอภิปรำย หรือแม้กระทั่งประเด็นที่ได้รับควำมสนใจ 
จำกสังคม จะถูกน ำมำถกเถียงและน ำไปสู่กำรสร้ำงนโยบำยเสนอต่อรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป71 
 กำรตัดสินใจของคณะกรรมำธิกำรค่อนข้ำงมีควำมส ำคัญต่อกำรด ำเนินงำนภำยในรัฐสภำ  
ซึ่งคณะกรรมำธิกำรเป็นกำรรวมตัวกันของสมำชิกรัฐสภำ บุคคลจำกหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้อง ส ำหรับ
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรเป็นตัวแทนจำกพรรคกำรเมืองที่ชนะกำรเลือกตั้งเข้ำมำมีบทบำทในรัฐสภำ  
ซึ่งบำงครั้งนโยบำยหรืออุดมกำรณ์ทำงกำรเมืองของพรรคต้นสังกัดอำจไม่ได้ถูกใจหรือขัดแย้งกับอุดมกำรณ์
ส่วนตัวของสมำชิก อีกทั้งควำมสนใจต่อประเด็นต่ำง ๆ ในสังคมของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรย่อมแตกต่ำงกัน
ออกไปจึงจ ำเป็นต้องมีกำรรวมกลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำเกิดขึ้นเพ่ือเป็นกำรขับเคลื่อนนโยบำยที่มำจำก
อุดมกำรณ์เดียวกัน ซึ่งตำมข้อก ำหนดของรัฐสภำมีกำรบัญญัติไว้ชัดเจนว่ำสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรจะมีกลุ่ม
สังกัดอย่ำงน้อย 1 กลุ่มหรืออำจมำกกว่ำ 1 กลุ่มขึ้นอยู่กับควำมสนใจ ดังนั้นแม้ว่ำจะอยู่ต่ำงพรรค แต่หำกมี
ประเด็นที่สนใจคล้ำยกัน ก็จะมีกำรร่วมมือกันซึ่งขึ้นอยู่กับควำมสนใจต่อประเด็นต่ำง ๆ เช่น ร่ำงกฎหมำย 
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แต่ละฉบับ นโยบำย หรือนิยำมต่ำง ๆ จึงกล่ำวได้ว่ำควำมสนใจต่อประเด็นสำธำรณะของสมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎรถูกให้ควำมส ำคัญมำกกว่ำควำมภักดีต่อพรรค เพรำะไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกที่สมำชิกพรรคกำรเมืองจะมี
ควำมคิดเห็นแตกต่ำงกัน จึงท ำให้เกิดกำรรวมตัวของสมำชิกพรรคกำรเมืองต่ำงพรรคกันเกิดขึ้นและสมำชิก
พรรคกำรเมืองเดียวกันก็ไม่ได้รู้สึกว่ำถูกหักหลัง ดังนั้นกำรรวมกลุ่มของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรจึงมีส่วน
ส ำคัญที่ท ำให้เกิดกำรร่วมมือร่วมคิด โดยไม่ได้มองเฉพำะควำมสัมพันธ์ของคนในพรรคกำรเมืองของตนเท่ำนั้น 

หลักกำรส ำคัญที่สภำผู้แทนรำษฎรอินโดนีเซียใช้ในกำรตัดสินใจหรือกำรลงมติในเรื่องต่ำง ๆ เรียกว่ำ 
“กำรพิจำรณำ” สู่ “ฉันทำมติ” (musyawarah untuk mencapai mufakat) เป็นหลักกำรส ำคัญส ำหรับกำร
ควบคุมผู้มีอ ำนำจและหลีกเลี่ยงผลที่จะเกิดต่อสำธำรณะ โดยมีขั้นตอนส ำคัญที่จะน ำไปสู่ข้อสรุป คือแต่ละกลุ่ม
กำรเมืองในรัฐสภำจะน ำเสนอมุมมองหรือผลกำรอภิปรำยที่เกิดขึ้นภำยในกลุ่มต่อกำรประชุมร่วมกับ
คณะกรรมำธิกำร เนื่องจำกในกระบวนกำรร่ำงกฎหมำยและกิจกรรมอ่ืน ๆ ของสภำผู้แทนรำษฎรมักจะมีควำม
ล่ำช้ำ ไม่สำมำรถหำข้อยุติหรือฉันทำมติอย่ำงเอกฉันท์ได้ ถ้ำมีควำมคิดเห็นที่แตกต่ำงกัน ควำมคิดเห็นจำก
สมำชิกพรรคกำรเมืองขนำดเล็กมักจะถูกยับยั้งข้อเสนอไว้ก่อน บำงครั้งร่ำงกฎหมำยถูกดองไว้จนใกล้ปิดสมัย
ประชุมรัฐบำลหรือใกล้หมดวำระของรัฐบำลก็จะเร่งให้มีกำรพิจำรณำร่ำงกฎหมำย ซึ่งมีนักเคลื่อนไหวภำค
ประชำสังคมให้ควำมเห็นว่ำกฎหมำยที่ออกมำอำจจะมีคุณภำพไม่ดีมำกนัก 
 จะเห็นได้ว่ำสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรในฐำนะคณะกรรมำธิกำรและในฐำนะของกลุ่มทำงกำรเมือง  
ในรัฐสภำมี อิทธิพลมำกยิ่ งขึ้นในรัฐสภำอินโดนีเซีย และยังมีควำมสำมำรถในกำรชะลอนโยบำยที ่
เอ้ือผลประโยชน์ให้แก่บำงกลุ่มองค์กร กรณีตัวอย่ำงที่ส ำคัญ คือ สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรเคยยับยั้งนโยบำย
ของฝ่ำยบริหำรที่กระทบต่องบประมำณแผ่นดินผ่ำนกำรตรวจสอบของคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินและ
คณะกรรมำธิกำร หรือกรณีกำรเกิดโคลนถล่มที่ชวำตะวันออก มีกำรจัดตั้งกลุ่มพิเศษเพ่ือเข้ำไปช่วยเหลือ โดย
ได้รับควำมช่วยเหลือจำกกลุ่มภำคประชำสังคม จึงท ำให้เรื่องดังกล่ำวเป็นที่รับรู้อย่ำงวงกว้ำง จะเห็นได้ชัดว่ำ 
กลุ่มกำรเมืองในรัฐสภำค่อนข้ำงมีบทบำทส ำคัญในกำรเคลื่อนไหวและขับเคลื่อนกิจกรรมในสังคม72  
 

3. บทบาทและอิทธิพลของกลุ่มการเมืองในการเสนอร่างกฎหมาย  
 กลุ่มกำรเมืองในรัฐสภำในฐำนะตัวแทนของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรมีผลต่อกระบวนกำรตัดสินใจ
เกี่ยวกับกำรเสนอร่ำงกฎหมำย ในรัฐสภำอินโดนีเซียเป็นที่ทรำบกันดีแล้วว่ำกลุ่มทำงกำรเมืองท ำหน้ำที่เป็น
แขนขำของพรรคกำรเมือง  ท ำหน้ำที่ในกำรควบคุมกำรลงประชำมติของสมำชิกในรัฐสภำ โดยเป็นสมำชิกที่
ได้รับกำรเลือกตั้งทั่วไปจำกทั้งส่วนกลำงและภูมิภำค เป็นตัวแทนของพรรคกำรเมือง หำกตัวแทนของพรรค
กำรเมืองใดชนะกำรเลือกตั้งเข้ำไปในรัฐสภำจ ำนวนมำก โอกำสในกำรก่อตั้งกลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำของ
ตนเองก็มีมำกขึ้นและสำมำรถเป็นผู้ควบคุมคะแนนเสียงกำรลงประชำมติในกำรรับร่ำงกฎหมำยหรือนโยบำย
ต่ำง ๆ ที่เสนอโดยฝ่ำยบริหำรหรือฝ่ำยอื่น ๆ ในรัฐสภำ จำกกำรศึกษำพบว่ำกำรท ำหน้ำที่ของกลุ่มทำงกำรเมือง
ในรัฐสภำถือว่ำค่อนข้ำงมีคุณภำพทั้งประเด็นทำงสังคมและประเด็นทำงกฎหมำย เช่น กฎหมำยเกี่ยวกับ 
ภำคประชำสังคม ที่ถูกวิจำรณ์ค่อนข้ำงเยอะจำกสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรที่ ไม่ เห็นด้วยรวมไปถึง 
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กลุ่มภำคประชำสังคมที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน จนกลำยเป็นประเด็นสำธำรณะที่ต้องมีกำรตรวจสอบและค้นหำ
ข้อเท็จจริงซึ่งมีหลำยกลุ่มกำรเมืองในรัฐสภำให้ควำมสนใจ ส ำหรับบทบำทและอ ำนำจหน้ำที่ของของกลุ่ม
กำรเมืองในรัฐสภำในด้ำนกำรเสนอร่ำงกฎหมำยมีกรณีตัวอย่ำงที่เกิดขึ้น ดังนี้   

1) กฎหมายต่อต้านภาพโป้เปลือย (Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang 
Pornografi : UU No. 44 Tahun 2008) ช่วงปี 1999 – 2004 มีกำรน ำเสนอและขั้นตอนกำรพิจำรณำ 
ร่ำงกฎหมำยฉบับนี้ โดยร่ำงกฎหมำยไม่ได้ผ่ำนกำรปรึกษำหำรือหรือกำรท ำประชำพิจำรณ์ขอควำมเห็นจำก
ประชำชน จนกระท่ังปี 2005 ตัวแทนของกลุ่มกำรเมืองอย่ำง PDIP และ PDS พยำยำมต่อต้ำนและไม่เห็นด้วย
กับกฎหมำยฉบับกล่ำว เพรำะมองว่ำขัดกับจำรีตประเพณีอันดีงำมของสังคมอินโดนีเซีย อีกท้ังค ำนิยำมและค ำ
จ ำกัดควำมเกี่ยวกับภำพโป้เปลือยในร่ำงกฎหมำยก็ไม่ชัดเจน จนท ำให้เกิดกำรตีควำมที่หลำกหลำยซึ่งอำจ
ก่อให้เกิดปัญหำในอนำคตได้  โดยกลุ่มทำงกำรเมืองอย่ำง PDS ได้รวบรวมควำมคิดเห็นจำกหลำยท้องถิ่นและ
หลำยองค์กร รวมถึงองค์กรเกี่ยวกับผู้หญิงเพ่ือต่อต้ำนกฎหมำยดังกล่ำว ซึ่งให้เหตุผลว่ำสถำนะของกฎหมำย
ดังกล่ำวอำจท ำให้ผู้หญิงกลำยเป็นเครื่องบ ำบัดควำมใคร่ อีกทั้งยังอธิบำยเพ่ิมเติมว่ำผู้ที่เสนอร่ำงกฎหมำย
ดังกล่ำวมีเป้ำประสงค์เพ่ือต้องกำรให้อุตสำหกรรมโป้เปลือยถูกกฎหมำยในอินโดนีเซียเท่ำนั้น โดยไม่ได้ค ำนึงถึง
ผลเสียอ่ืน ๆ ตำมมำ 

ถึงกระนั้นก็มีกลุ่มทำงกำรเมืองอย่ำง PKS และ PPP ที่กระตือรือร้นในกำรเสนอร่ำงกฎหมำยดังกล่ำว 
โดยหยิบยกเหตุผลว่ำจะเป็นกำรป้องกันไม่ให้เกิดเหตุอำชญำกรรมทำงเพศเกิดขึ้น กำรอภิปรำยของ 2 กลุ่ม
กำรเมืองดังกล่ำวได้กลำยเป็นประเด็นที่สำธำรณชนให้ควำมสนใจ อีกทั้งควำมคิดเห็นได้พ้องกับควำมคิดเห็น
ของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและคณะรัฐมนตรีที่สนับสนุนร่ำงกฎหมำยดังกล่ำว โดยมองว่ำกำรแสดงออก 
ทำงเพศที่ระบุในร่ำงกฎหมำยเป็นกำรแสดงออกถึงควำมรัก ยกเว้นบำงเรื่องที่ไม่เห็นด้วย เช่น กำรสวมใส่
เสื้อผ้ำรัดรูป กำรเต้นที่สื่อถึงควำมต้องกำรทำงเพศและอ่ืน ๆ โดยเหมำรวมถึงกิจกรรมทำงเพศที่ละเมิดสิทธิ
บุคคลอ่ืน หลังจำกร่ำงกฎหมำยถูกหยิบยกมำอภิปรำยอีกครั้งในรัฐสภำโดยกลุ่มกำรเมืองในรัฐสภำท ำให้ต้องมี
กำรถกเถียงและกลับมำทบทวนถึงร่ำงกฎหมำยดังกล่ำวอีกครั้ง จนน ำไปสู่กำรปรับแก้ร่ำงกฎหมำยเพ่ือไม่ให้
เป็นกำรจ ำกัดสิทธิเสรีภำพและไม่ละเมิดควำมเป็นส่วนตัวของบุคคลอ่ืน ที่ส ำคัญต้องไม่ท ำลำยจำรีตวัฒนธรรม
อันดีงำมของสังคมอินโดนีเซีย กำรแสดงควำมคิดเห็นต่อประเด็นกฎหมำยโป้เปลือยของกลุ่มทำงกำรเมือง  
ในรัฐสภำถือเป็นกำรท ำหน้ำที่กลุ่มกำรเมืองในรัฐสภำที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลต่อกำรอภิปรำยและ 
กำรแสดงควำมคิดเห็น จนน ำไปสู่กำรแก้ไขปรับปรุงร่ำงกฎหมำยให้เหมำะสมกับบริบทสังคมอินโดนีเซีย  
จนในที่สุดกฎหมำยไดป้ระกำศใช้ในเดือนตุลำคมปี 200873 

จำกกรณีตัวอย่ำงข้ำงต้นเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงประสิทธิภำพกำรท ำงำนของกลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำ 
ได้ชัดเจนว่ำสมำชิกของแต่ละกลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำมีจุดยืนชัดเจนในกำรยอมรับหรือไม่เห็นด้วยต่อ
นโยบำยของรัฐในประเด็นที่จะขับเคลื่อนเป็นเรื่องสำธำรณะหรือกำรเสนอร่ำงกฎหมำยฉบับต่ำง ๆ ที่ส่งผล
กระทบต่อสังคมโดยรวม อย่ำงไรก็ตำมจะเห็นได้ว่ำกลไกในกำรปรึกษำหำรือระหว่ำงสมำชิกพรรคกำรเมืองและ
สมำชิกกลุ่มทำงกำรเมืองไม่ชัดเจนและไม่สม่ ำเสมอ เห็นได้จำกกำรที่สมำชิกของแต่ละกลุ่มทำงกำรเมือง 
                                                           
73 Stephen Sherlock in Aspinall, E.  & Mietznex, M., “People’s Forum or Chamber of Cronies? : The Parliament in Indonesia’s 
Decade of Democracy,” pp. 14 -15. 
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ในรัฐสภำได้แสดงควำมคิดเห็นในกำรประชุมรัฐสภำ โดยปรำศจำกกำรอ้ำงถึงแนวคิดของพรรคหรือผู้น ำพรรค
ต้นสังกัด สมำชิกกลุ่มทำงกำรเมืองมักจะยึดข้อสรุปหรือแนวคิดหลักมำจำกคณะกรรมำธิกำรที่สังกัดมำกกว่ำมำ
จำกพรรค74 จะเห็นได้ว่ำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพรรคและกลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำมักไม่สอดคล้องกัน  
แต่มักขับเคลื่อนโดยสถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองและวิกฤตกำรเมืองในแต่ละช่วงเวลำมำกกว่ำ 
 2) กฎหมายเกี่ยวกับการก่อการร้าย (Undang-Undang  Nomor 15 Tahun 2003 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme :  UU no.  15 tahun 2003)   ปรำกฎว่ำมีกลุ่ มทำง
กำรเมืองในรัฐสภำที่เรียกร้องให้มีกำรปรับแก้ไขกฎหมำยกำรก่อกำรร้ำย เนื่องจำกในร่ำงกฎหมำยไม่มีกำรระบุ
ถึงค ำนิยำมที่ชัดเจนของอำชญำกรรมกำรก่อกำรร้ำยโดยกลุ่มทำงกำรเมืองอย่ำง PDIP มองว่ำกฎหมำยดังกล่ำว
มีเป้ำหมำยทำงกำรเมืองมำกกว่ำจะป้องกันกำรก่อกำรร้ำยอีกทั้งมีจุดประสงค์ที่จะบั่นทอนเสถียรภำพทำง
กำรเมืองของอินโดนีเซีย นอกจำกนี้ยังได้รับกำรสนับสนุนจำกกลุ่มทำงกำรเมืองอ่ืน ๆ อีก เช่น  FPKB, FPPP, 
FPNadem โดยแสดงควำมคิดเห็นในแต่ละส่วนของเนื้อหำที่ปรำกฏในกฎหมำยว่ำส่วนไหนสมควรจะปรับ  
ส่วนไหนสมควรจะคงไว้ พร้อมทั้งกำรให้เหตุผลประกอบด้วย75ตัวอย่ำงข้อเสนอของกลุ่มกำรเมือง เช่น  
กลุ่มกำรเมือง PDIP มักมีประโยคส ำคัญคือ “ทุก ๆ คน (Setiap Orang) จะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับกฎหมำย” 
กำรกระท ำของกลุ่มกำรเมือง PDIP เพ่ือจุดประสงค์ทำงกำรเมืองโดยได้เสนอให้มีกำรแก้ไขกฎหมำย โดยเฉพำะ
ค ำที่ระบุในกฎหมำย เช่น กำรเป็นชำตินิยมไม่ใช่หลักปัญจศีล โดยใช้ประโยชน์จำกเสถียรภำพทำงกำรเมือง
และสร้ำงควำมกลัวให้กับประชำชน ดังนั้นจ ำเป็นต้องมีกำรแก้ไขในส่วนของวรรคท่ี 5 (Pasal 5) ของกฎหมำย
หมำยเลข 5 ปี 2003 (UU no. 15/2003) หรือกรณีของกลุ่มกำรเมือง Gerindra ก็มีข้อเสนอให้มีกำรเปลี่ยน
บำงประโยคในตัวกฎหมำยเพ่ือให้เกิดควำมชัดเจน กรณีของกลุ่มทำงกำรเมืองอย่ำง PPP หรือ FPPP ต้องกำร
เน้นควำมชัดเจนในตัวบทกฎหมำย นอกจำกนี้ยังมีหลำยกลุ่มกำรเมืองที่แสดงควำมคิดเห็นตำมระเบียบของ
รัฐสภำ มีเพียงกลุ่มทำงกำรเมืองอย่ำง FPAN, FPKB และ FPHANURA ที่งดออกเสียงต่อกำรแก้กฎหมำย
ดังกล่ำว กำรแก้ไขกฎหมำยฉบับนี้มีควำมคิดที่หลำกหลำยจำกกลุ่มกำรเมืองต่ำง ๆ ต่อกฎหมำยในมำตรำต่ำง ๆ 
บำงกลุ่มกำรเมืองมองว่ำบำงมำตรำต้องแก้ไขให้ชัดเจนมำกขึ้น เช่น กำรแก้ไขหัวข้อของกฎหมำยจำกควำมคิด
ของกลุ่มกำรเมือง Gerindra, FPD, FPKS เปลี่ยนเป็น “มำตรกำรกำรรับมือ” (Penanggulangan) จำกค ำว่ำ “ก ำจัด” 
(Pemberantasan)  แต่บำงกลุ่มกำรเมืองในรัฐสภำ เช่น FPDIP, FPG, FPAN และ FPKBและ Fnasdem ยัง
ยืนยันตำมมติของรัฐบำล โดยมีเหตุผลประกอบที่ต่ำงกัน76 
 3) กฎหมายเกี่ยวกับแม่และเด็ก (Rancangan Undang –Undang tentang Kesejahteraan 
Ibu dan Anak) กำรท ำหน้ำที่ของกลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำ เรื่อง กำรเรียกร้องให้มีกำรพิจำรณำแก้ไข
กฎหมำยเกี่ยวกับแม่และเด็ก  โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

                                                           
74 Stephen Sherlock, “Made by Committee and Consensus: Parties and Policy in the Indonesian Parliament,” South East Asia 
Research, 20: 4, pp. 551 – 567. 
75Supriyadi Widodo Eddyono dan Ajeng Gandini Kamilah,  Sikap Fraksi DPR dan Revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana 
Terorisme, Institute for Criminal Justice Reform : Jakarta, 2017. 
76 Stephen Sherlock, Struggling to Change : The Indonesian Parliament in an Era of Reformasi (A report on the structure and 
operation of the Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).  
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ตำมรัฐธรรมนูญปี 1945 มีกำรรับประกันกำรมีชีวิตที่ดีตั้งแต่เกิดจนตำยของประชำชนในประเทศโดย
กำรรับรองกำรมีชีวิต กำรเติบโต และกำรมีชีวิตที่ดี ซึ่งรวมถึงกำรเป็นอยู่ที่ดีของแม่และเด็ก เพรำะครอบครัว
เป็นสถำบันแรกและมีบทบำทส ำคัญที่สุดในกำรสร้ำงชีวิตที่ดี แต่ยังปรำกฏว่ำมีแม่และเด็กจ ำนวนหนึ่งที่อยู่ใน
ภำวะเสี่ยง ไม่สำมำรถมีชีวิตที่ดีได้ โดยเฉพำะกลุ่มแม่ที่ตั้งครรภ์ ในวัยที่ไม่พร้อมซึ่งต้องเผชิญกับปัญหำต่ำง ๆ 
จึงจ ำเป็นต้องมีกำรปรับแก้กฎหมำยและนโยบำยที่เก่ียวข้องเพ่ือสร้ำงและสนับสนุนชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดีของแม่
และเด็ก กลุ่มทำงกำรเมืองที่มีบทบำทหลักในกำรเรียกร้องให้มีกำรปรับแก้กฎหมำยคือ กลุ่ม PKS โดยให้
เพ่ิมเติมในรัฐธรรมนูญปี 1945 ในวรรคที่ 28B (Pasal 28B), วรรคที่ 28H ประโยค 1 (Pasal 28 H ayat (1)), 
วรรคที่ 28 และ วรรคที่ 34 (Pasal 28 dan Pasal 34) เพรำะเป็นข้อบัญญัติทีว่่ำด้วยแม่และเด็ก และเสนอให้
เพ่ิมค ำนิยำมของค ำว่ำ “แต่งงำน” (menikah) และก ำหนดหน้ำที่ของแม่ว่ำต้องให้กำรศึกษำอบรมแก่บุตร
อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ  

 
รูปแบบเอกสารของกลุ่มการเมืองที่เสนอต่อรัฐสภา 

 
4) การแก้ไขกฎหมายหมาย 35 ปี 2009 เกี่ยวกับยาเสพติด (Rancangan Undang-Undang 

tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) 
โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
 ปัจจุบันประเทศอินโดนีเซียยังต้องต่อสู้กับกำรแพร่ระบำดของยำเสพติด  จึงจ ำเป็นต้องมีกำรแก้
กฎหมำยใน 2 ส่วนคือ 1) กำรฟ้ืนฟูท ำให้คนติดยำเสพติดกลับเข้ำสู่สังคมได้โดยไม่เป็นที่รังเกียจของสังคม  
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2) หน่วยงำนปรำบปรำมยำเสพติด (BNN) และกระทรวงที่เกี่ยวข้องต้องก ำหนดประเภทของสำรเสพติดแต่ละ
ชนิดไว้อย่ำงชัดเจนในวรรคที่  52A และ 52B (Pasal 52A และ 52B) ในกฎหมำยที่ว่ำด้วยยำเสพติด  
(RUU Narkotika) ที่ส ำคัญต้องปฏิบัติหน้ำที่ในกำรปรำบปรำมยำเสพติดอย่ำงจริงจัง 
 

รูปแบบเอกสารของกลุ่มการเมืองที่เสนอต่อรัฐสภา 

  
5) การเรียกร้องให้มีการพิจารณากฎหมายว่าด้วยการปกครองตนเองของท้องถิ่นในกฎหมาย

หมาย 2 ปี 2021 โดยเฉพาะจังหวัดปาปัวตะวันตกเฉียงใต้ (Rancangan Undang- Undang tentang 
Provinisi Papua Barat daya) โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
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 กฎหมำยหมำย 2 ปี  2021 เป็นกำรแก้ไขเพ่ิมเติมจำกกฎหมำยหมำย 21 ปี  2001 เกี่ยวกับ 
กำรปกครองตนเองโดยเฉพำะจังหวัดปำปัวในวรรคที่ 76 ประโยค 2 (Pasal 76 ayat (2)) ให้ระบุว่ำจะเร่ง 
กำรกระจำยอ ำนำจไปสู่ภูมิภำคอย่ำงเท่ ำเทียมกัน โดยมีกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรทำงสำธำรณะ และ 
ชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดีของประชำชนในเขตภูมิภำค รวมถึงกำรให้สิทธิแก่ประชำชนในกำรเลือกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดที่
เป็นคนปำปัว ซึ่งจะเข้ำใจสภำพปัญหำในเขตพ้ืนที่เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำท้องถิ่นให้เกิดเป็นรูปธรรมมำกที่สุด 
 

รูปแบบเอกสารของกลุ่มการเมืองที่เสนอต่อรัฐสภา 

 
นอกจำกนี้ยังมีร่ำงกฎหมำยอ่ืน ๆ อีก เช่น กฎหมำยทรัพย์สินของรัฐ (RUU Surat Berharga Syariah 

Negara) ร่ำงกฎหมำยดังกล่ำวถูกเสนอตั้งแต่ยุคของประธำนำธิบดีซูซิโล บัมบัง ยูโดโยโน จำก 9 กลุ่มทำงกำรเมือง
ในรัฐสภำ มีเพียงกลุ่ม PDS กลุ่มเดียวที่ไม่เห็นด้วยกับกฎหมำยดังกล่ำว โดยกำรอภิปรำยร่วมกับผู้น ำพรรค PDS 
เอง และประชำชนจ ำนวนหนึ่ง รวมไปถึงผู้เชี่ยวชำญทำงด้ำนเศรษฐกิจเพรำะว่ำมองว่ำกฎหมำยฉบับนี้เป็นกำรเอ้ือ
ผลประโยชน์ให้แก่รัฐมำกเกินไป หรือ กฎหมำยธนำคำรอิสลำม (RUU Perbankan Syariah) มองว่ำกฎหมำยฉบับนี้
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ไม่สอดคล้องกับหลักคิดพ้ืนฐำนของประเทศในเรื่องปัญจศีล อินโดนีเซียไม่ได้เป็นรัฐศำสนำ จึงไม่จ ำเป็นต้องมีกำร
ตรำกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับศำสนำใดศำสนำหนึ่งเป็นกำรเฉพำะ เช่นเดียวกับกรณีของกฎหมำยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ฮำลำล น ำโดยกลุ่มทำงกำรเมือง PDS เช่นเดียวกัน โดยกำรน ำเสนอควำมคิดเห็นทุกครั้งของ กลุ่มทำงกำรเมืองใน
รัฐสภำจะมีเอกสำรรับรองหลักกำรและเหตุผลต่ำง ๆ เพ่ือน ำไปสู่กำรพิจำรณำของสมำชิกรัฐสภำในล ำดับต่อไป  

จำกกำรศึกษำพบว่ำหลังจำกอินโดนีเซียก้ำวเข้ำสู่ยุคปฏิรูปมีกำรฟ้ืนฟูสถำนะของกลุ่มทำงกำรเมือง 
ในรัฐสภำเพ่ือเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรท ำงำนของสมำชิกรัฐสภำซึ่งถือว่ำค่อนข้ำงประสบควำมส ำเร็จ โดยเฉพำะ
ในบทบำทของกำรให้ควำมเห็นในกระบวนกำรร่ำงกฎหมำย ซึ่งสอดคล้องกับบทบัญญัติในกฎหมำยหมำยเลข 27  
ปี 2009 ที่ว่ำสภำที่ปรึกษำประชำชน สภำผู้แทนรำษฎรและสภำผู้แทนภูมิภำค ส ำหรับกลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำ 
มีบทบำทหลักและเป็นหน่วยหลักในกำรสนับสนุนกำรท ำงำนของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร โดยท ำหน้ำที่เป็น 
ผู้ควบคุมกำรลงประชำมติในกำรตัดสินใจเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในกิจกรรมต่ำง ๆ ของฝ่ำยบริหำร บทบำทของ
กลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำค่อนข้ำงมีควำมส ำคัญโดยเฉพำะกระบวนกำรเสนอร่ำงกฎหมำย ตั้งแต่กำรเสนอ 
ร่ำงกฎหมำย กำรพิจำรณำร่ำงกฎหมำย (เสนอญัตติ/ยกร่ำงกฎหมำย, พิจำรณำรับร่ำง, ตรำกฎหมำยและประกำศใช้
กฎหมำย) รวมไปถึงนโยบำย หรือกิจกรรมขับเคลื่อนที่ส ำคัญ รวมไปถึงกำรเคลื่อนไหวเพื่อช่วยเหลือประชำชน 
ในเหตุกำรณ์ภัยพิบัติต่ำง ๆ เป็นต้น 

กลไกกำรท ำงำนของกลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำ เกิดขึ้นจำกข้อก ำหนดของแต่ละกลุ่มกำรเมือง  
ซึ่งแตกต่ำงกันไปตำมแนวคิดและควำมถนัดของสมำชิกภำยในกลุ่ม กำรมีอยู่ของกลุ่มกำรเมืองในรัฐสภำ 
มีเพ่ือสนับสนุนกำรท ำงำนให้แก่สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและสมำชิกสภำผู้แทนภูมิภำค เพรำะไม่ ใช่
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรทุกคนจะเป็นผู้เชี่ยวชำญด้ำนกฎหมำย ดังนั้นในกำรพิจำรณำรับร่ำงกฎหมำยทุกครั้ง 
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรบำงคนจึงไม่เข้ำร่วมกำรประชุม จึงต้องเลื่อนกำรประชุมท ำให้กำรพิจำรณำร่ำงกฎหมำย
แต่ละครั้งเกิดควำมล่ำช้ำ ด้วยเหตุนี้กลุ่มกำรเมืองในรัฐสภำจึงเป็นปัจจัยส ำคัญที่ท ำให้กำรพิจำรณำร่ำงกฎหมำย 
มีประสิทธิภำพมำกขึ้น77  เพรำะหำกข้อกฎหมำยฉบับใดตรงกับควำมคิดเห็นและควำมสนใจของกลุ่มกำรเมืองใน
รัฐสภำ ร่ำงกฎหมำยฉบับนั้นจะถูกพิจำรณำจำกกลุ่มกำรเมืองในรัฐสภำด้วยเช่นกัน จึงถือเป็นกำรสนับสนุนกำร
ท ำงำนของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรให้มีประสิทธิภำพมำกข้ึนโดยเฉพำะบทบำทในกำรพิจำรณำร่ำงกฎหมำย  
ในควำมเป็นจริงกำรเสนอร่ำงกฎหมำย กำรถกประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อสังคมโดยวงกว้ำง ไม่ว่ำจะเป็นสำธำรณสุข 
กำรศึกษำ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น ล้วนเกิดจำกข้อเสนอของกลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำ เช่น กรณีของกลุ่มกำรเมือง  
PDI ที่พยำยำมเสนอเรื่องเศรษฐกิจแบบชำตินิยม เพ่ือป้องกันบรรษัทข้ำมชำติเข้ำมำลงทุนท ำธุรกิจในประเทศ  
เป็นกำรสะท้อนให้เห็นว่ำแม้กระทั่งเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับกฎหมำยหรือนโยบำยสำธำรณะ กลุ่มทำงกำรเมือง 
ในรัฐสภำยังคงมีบทบำทค่อยขับเคลื่อนกิจกรรมต่ำง ๆ ในสังคม 
  

                                                           
77 Ali Mashuda, “Revitalisasi Keberadaan Fraksi dalam Optimalisasi Kewenangan dewan Perwakilan rakyat di Bidang Legislasi,” pp.1-4. 
 



 
70 

บทที่ 5  
บทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ 

 

5.1 บทวิเคราะห์ 

 1) ภาพรวมของการเมืองอินโดนีเซีย 
 ในระบอบประชำธิปไตยแบบระบบรัฐสภำมีตัวแทนประชำชนเข้ำไปมีอ ำนำจในกำรเสนอร่ำงกฎหมำย
และก ำหนดนโยบำย รวมไปถึงกำรขับเคลื่อนประเด็นต่ำง ๆ ภำยในสังคม ซึ่งรูปแบบรัฐสภำของแต่ละประเทศ
จะมีควำมแตกต่ำงกัน มีทั้งระบบสภำเดี่ยว ระบบสองสภำ ขึ้นอยู่กับรูปแบบของแต่ละรัฐ ส ำหรับอินโดนีเซีย
เป็นประเทศประชำธิปไตยใหญ่สุดเป็นอันดับสำมของโลก โดยใช้ระบบประธำนำธิบดีซึ่งมำจำกกำรเลือกตั้ง
โดยตรงจำกประชำชนท ำหน้ำที่เป็นประมุขแห่งรัฐและหัวหน้ำรัฐบำล และยังมีรัฐสภำเป็นสถำบันทำงกำรเมือง
ที่มีควำมเข้มแข็งและเป็นอิสระท ำหน้ำที่สนับสนุนกำรท ำงำนของรัฐบำล รัฐสภำอินโดนีเซียเรียกว่ำสภำที่ปรึกษำ
ประชำชน (The People’s Consultative Assembly : Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR) โดยแบ่งเป็น 
2 ส่วน คือ สภำผู้แทนรำษฎร (The House of Representatives : Dewan Perwakilan Rakyat, DPR) และ 
สภำผู้แทนภูมิภำค (The Council of Representatives of the Regions : Dewan Perwakilan Daerah, DPD) 

ตำมประวัติ ศำสตร์กำรเมืองของอินโดนี เซี ยเป็นที่ ประจักษ์ชั ดแล้ วว่ ำ รั ฐสภำอินโดนี เซี ย 
มีกำรด ำเนินกำรที่เปลี่ยนแปลงตำมรัฐธรรมนูญและรูปแบบของรัฐในแต่ละห้วงเวลำ อย่ำงกรณีท่ีเกิดขึ้นกับรัฐบำล
ในยุคระเบียบใหม่ที่มีควำมพยำยำมในกำรควบคุมกำรท ำงำนของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร จำกสมำชิก 460 คน
ของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร โดย 100 คนมำจำกกำรแต่งตั้งจำกกองทัพ กำรเมืองถูกขับเคลื่อนด้วยพรรค
กำรเมืองเพียงแค่พรรคกำรเมืองเดียว คือ พรรคกอลคำร์ และเป็นพรรคกำรเมืองที่มีอิทธิพลสูงสุดในรัฐสภำในช่วง
ระยะเวลำกว่ำ 32 ปี แต่เมื่อเกิดกำรปฏิรูป อ ำนำจทำงกำรเมืองได้เปลี่ยนมือไปสู่อ ำนำจของประชำชนมำกขึ้น 
โดยเฉพำะอ ำนำจในกำรเสนอร่ำงกฎหมำยเป็นหนึ่งในหน้ำที่ของตัวแทนประชำชนที่ได้รับเลือกตั้งเข้ำไปท ำหน้ำที่
ในรัฐสภำ แสดงให้เห็นว่ำอ ำนำจอธิปไตยเป็นของประชำชนที่แท้จริง เพรำะสมำชิกรัฐสภำล้วนมำจำกกำรเลือกตั้ง
โดยตรงจำกประชำชนทั้งหมด กำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐสภำอินโดนีเซียมักมีผลมำจำกกำรเปลี่ยนแปลง
ทำงด้ำนกำรเมือง อินโดนีเซียเคยใช้ระบบรัฐสภำคู่ และเคยใช้ระบบรัฐสภำเดี่ยว กำรใช้ระบบสภำคู่ท ำให้เกิดกำร
ตรวจสอบและถ่วงดุลอ ำนำจซึ่งกันและกัน (Checks and balances) ระหว่ำงฝ่ำยนิติบัญญัติ ฝ่ำยบริหำรและ 
ฝ่ำยตุลำกำร อีกทั้งเพ่ือตรวจสอบถ่วงดุลส ำหรับฝ่ำยนิติบัญญัติด้วยกันอีกด้วย78  

กำรมีบทบำทที่ชัดเจนของรัฐสภำอินโดนีเซียเริ่มต้นตั้งแต่ปี 1998 อันเป็นยุคปฏิรูปของอินโดนีเซีย  
ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรเรียกร้องให้สังคมอินโดนีเซียเป็นประชำธิปไตย โดยต้องมีกำรเลือกตั้งที่เสรีและยุติธรรม 
ยกเลิกข้อจ ำกัดทำงเสรีภำพของพลเมืองและกำรยอมรับข้อตกลงร่วมกันของผู้เล่นทำงกำรเมืองที่ต้องยอมรับ
กำรแข่งขันทำงกำรเมืองแบบเท่ำเทียมกัน กำรเลือกตั้งในยุคปฏิรูปได้น ำไปสู่อ ำนำจอันชอบธรรมให้กับสถำบัน
ที่ท ำหน้ำที่เป็นตัวแทนประชำชน รวมทั้งควำมเปลี่ยนแปลงของอ ำนำจหน้ำที่ภำยในสถำบันทำงกำรเมือง 
โดยเฉพำะเรื่องอ ำนำจของฝ่ำยบริหำรอย่ำงประธำนำธิบดีที่ลดบทบำทลงอยู่ภำยใต้กำรควบคุมและตรวจสอบ

                                                           
78Widayati, “Sistem Parlemen berdasarkan Konstitusi Indonesia,” MMH, Jilid 44 No.4 (Oktober 2015), pp. 415-417. 
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ของรัฐสภำมำกขึ้นและกำรที่ท ำให้สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรมีบทบำทชัดเจนขึ้นในฐำนะฝ่ำยนิติบัญญัติ  
ก่อนหน้ำนี้มีกำรให้อ ำนำจประธำนำธิบดีในกำรออกกฎหมำย โดยสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรมีบทบำทเพียงแค่
ยินยอมลงนำมรับรองต่อร่ำงกฎหมำยที่ร่ำงโดยผู้บริหำรระดับสูงเท่ำนั้น จะเห็นได้ว่ำในยุคปฏิรูปกำรแก้ไข
รัฐธรรมนูญได้มีส่วนสร้ำงให้ระบอบประชำธิปไตยของอินโดนีเซียเข้มแข็งมำกข้ึน  

ในปี 1999-2004 ถือว่ำเป็นยุคเปลี่ยนผ่ำนที่ส ำคัญของรัฐสภำอินโดนีเซีย เพรำะกำรเลือกตั้งปี 1999 
เป็นกำรเลือกตั้งครั้งส ำคัญของอินโดนีเซียหลังยุคระเบียบใหม่ มีพรรคกำรเมืองเข้ำร่วมกว่ำ 100 พรรค  
กำรแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญในปี 2002 ครั้งที่ 3 มีผลบังคับใช้กับกำรเลือกตั้งในปี 2004 ต่อกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร สมำชิกผู้แทนภูมิภำค ประธำนำธิบดีและรองประธำนำธิบดีที่มำจำกกำรเลือกตั้ง
โดยตรงจำกประชำชน เป็นระบบกำรเลือกตั้งแบบสัดส่วน และมีกำรแก้ไขกฎหมำยกำรเลือกตั้งและกฎหมำย
พรรคกำรเมืองเพ่ือสร้ำงให้เป็นสังคมประชำธิปไตยที่แท้จริง และก ำหนดให้สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรมีหน้ำที่
หลักในกำรออกกฎหมำย ,มีกำรเปลี่ยนแปลงสถำนะของสมำชิกจำกกองทัพหำกเปรียบกับยุคก่อนหน้ำนี้ 
ที่ทหำรมีบทบำทสูงในกำรเมือง รวมถึงกลไกในกระบวนกำรสร้ำงกำรตัดสินใจในรัฐสภำด้วยกลไกกำรลงเสียง
ประชำมติ เพ่ือหลีกเลี่ยงกำรรวมกลุ่มแบบคณำธิปไตยของชนชั้นน ำในพรรคกำรเมือง  

ในส่วนของบทบำทหน้ำที่ของพรรคกำรเมืองมีควำมส ำคัญในระบอบประชำธิปไตยที่เติบโตขึ้น  
พรรคกำรเมืองได้แสดงบทบำทที่ดีในฐำนะเป็นผู้ประสำนด้วยยุทธศำสตร์กระบวนกำรก่อร้ำงสร้ำงรัฐบำลกับ
ประชำชน อีกทั้งพรรคกำรเมืองยังมีบทบำทในกระบวนกำรสร้ำงประชำธิปไตยของประเทศด้วยกำรท ำหน้ำที่
เป็นเสำหลักในระบบกำรเมืองแบบประชำธิปไตย เมื่อมีกำรรวมกลุ่มของประชำชนเพ่ือต้องกำรพัฒนำและใช้
อ ำนำจเพ่ือน ำไปสู่กำรเสนอร่ำงกฎหมำยและเสนอนโยบำยสำธำรณะ โดยค ำนึงถึงศักดิ์ศรีและขวัญก ำลังใจ  
ในกระบวนกำรทำงกำรเมืองแบบประชำธิปไตย ด้วยเหตุนี้พรรคกำรเมืองจึงมีบทบำทส ำคัญมำกในกำรเป็น
สื่อกลำงเพรำะสมำชิกรัฐสภำก็มำจำกสมำชิกพรรคกำรเมืองที่ได้รับกำรเลือกตั้งเข้ำไปท ำหน้ำที่ และ 
จำกตัวแทนสมำชิกพรรคกำรเมืองในรัฐสภำได้ร่วมมือกันจัดตั้งกลุ่มกำรเมืองเพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนควำม
ปรำรถนำของประชำชนให้ชัดเจนมำกข้ึน79 
 

2) กลุ่มทางการเมืองในรัฐสภา (fraksi หรือ faction) 
รัฐสภำอินโดนีเซียได้อนุญำตให้สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและสมำชิกสภำผู้แทนภูมิภำครวมตัวเป็น

กลุ่มกำรเมือง ซึ่งจำกกำรเลือกตั้งครั้งล่ำสุดของอินโดนีเซียมีพรรคกำรเมืองได้รับเลือกตั้งเข้ำไปในรัฐสภำจนมี
กำรรวมเป็นกลุ่มกำรเมืองทั้งหมด 9 กลุ่ม ดังรำยละเอียดในบทที่ 3 กลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำที่เกิดจำก
สมำชิกรัฐสภำรวมตัวกัน จึงเป็นเสมือนยุทธศำสตร์ภำยในระบบกำรเมืองอินโดนีเซียโดยกำรท ำงำนด้วยกันของ
สมำชิกรัฐสภำซึ่งมีประชำชนเป็นเป้ำหมำยหลักของโครงสร้ำงดังกล่ำว ในพรรคกำรเมืองมีกำรจัดรูปแบบของ
กำรแสดงออกทำงควำมคิด อุดมกำรณ์ และกำรตัดสินใจที่เป็นอิสระภำยใต้กระบวนกำรรัฐสภำ โดยมีหน้ำที่ใน

                                                           
79 Fathan Ali Mubiina, “Kedudukan Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Reformasi,” Jurnal 
Konstitusi, 17(2) (Juni, 2020), pp. 437-460. 
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กำรศึกษำรูปแบบทำงกำรเมือง กำรพัฒนำช่องทำงและกำรต่อสู้เพ่ือประชำชน รวมไปถึงกำรเตรียมควำมพร้อม
ในกำรแข่งขันทำงกำรเมือง  

กลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำมีบทบำทค่อนข้ำงสูงในรัฐสภำอินโดนีเซีย ทั้งสิทธิในกำรอภิปรำย เสนอ
ควำมคิดเห็นและตรวจสอบกำรท ำงำนของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและสมำชิกสภำผู้แทนภูมิภำค ซึ่งกฎหมำย
พรรคกำรเมืองไม่ได้มีกำรระบุถึงกลไกทำงกฎหมำยที่ระบุว่ำสมำชิกพรรคกำรเมืองจะถูกยกเลิกกำรเป็นสมำชิก
พรรคกำรเมืองหำกลงประชำมติตรงข้ำมกับพรรคกำรเมืองต้นสังกัด จำกกำรศึกษำสำมำรถสนับสนุนข้อเสนอ
ของนักวิชำกำรอินโดนีเซียอย่ำง Eva Kusuma Sundari ที่ได้ให้ค ำอธิบำยเกี่ยวกับระบบพรรคกำรเมือง 
ในอินโดนีเซียว่ำยังไม่ดีและไม่ทันสมัย ดังนั้นจึงเป็นสำเหตุที่ท ำให้กลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำมีควำมเข้มแข็ง
มำกขึ้น แม้ว่ำจะไม่สำมำรถยอมรับได้ว่ำกลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำมีประสิทธิภำพ แต่ก็ท ำให้เกิดประสิทธิผล
ในกำรอภิปรำยต่ำง ๆ ของกำรประชุมรัฐสภำ กลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำอินโดนีเซียเป็นผลผลิตที่ตำมมำของ
ระบบหลำยพรรคกำรเมือง ในทำงปฏิบัติกลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำเป็นกำรตกผลึกที่ส ำคัญของพรรค
กำรเมืองในรัฐสภำ ซึ่งมีลักษณะเป็นนิติบุคคลที่ถูกจัดระบบตำมล ำดับชั้น  

ลักษณะของกลุ่มทำงกำรเมืองในอินโดนีเซีย คือ ไม่เป็นทำงกำรแต่ทรงอิทธิพล โดยให้ควำมสนใจ 
ในเรื่องกำรเสนอร่ำงกฎหมำยและแนวคิดหรือนโยบำย โดยผลส ำรวจในปี 2014 -2019 สมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎรได้ออกกฎหมำยทั้งหมด 126 ฉบับ โดยเสนอไปทั้งหมด 274 ฉบับ โดยทุกฉบับได้รับข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม
จำกกลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำ ดังนั้นกลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำจึงท ำหน้ำที่เป็นเสมือนหมอหรือทนำยควำม
ที่คอยให้ค ำแนะน ำ และค ำปรึกษำแก่สมำชิกรัฐสภำทั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและสมำชิกสภำผู้แทนภูมิภำค 
เพรำะกลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำรับข้อมูลโดยตรงจำกประชำชน นอกจำกนี้สมำชิกกลุ่มทำงกำรเมืองใน
รัฐสภำยังเข้ำไปเป็นกรรมำธิกำร หรือคณะกรรมกำร หรือคณะท ำงำนต่ำง ๆ ของรัฐสภำ ยิ่งเป็นกำรสนับสนุน
ให้กำรท ำงำนของสมำชิกรัฐสภำมีประสิทธิภำพมำกขึ้น 

กำรรวมกลุ่มทำงกำรเมืองนี้เป็นส่วนส ำคัญในกำรก ำหนดสัดส่วนจ ำนวนคณะกรรมำธิกำรแต่ละคณะ 
หำกกำรรวมกลุ่มทำงกำรเมืองมีจ ำนวนสมำชิกในกลุ่มมำกก็จะได้รับกำรจัดสรรให้เป็นกรรมำธิกำรแต่ละคณะ
มำกตำมไปด้วย ซึ่งสมำชิกรัฐสภำคนใดได้รับเลือกให้เป็นประธำนของกลุ่มทำงกำรเมืองจะมีสิทธิได้รับผู้ช่วย
ปฏิบัติงำนเพ่ิมจำกเดิมอีก 1 คน นอกจำกนี้ยังมีสิทธิในกำรเสนอชื่อสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรเพ่ือให้ที่ประชุม
รัฐสภำเลือกเป็นประธำนสภำและหรือรองประธำนสภำด้วยเช่นกัน 

กลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำจะมีกำรประชุมสมำชิกในกลุ่มกำรเมืองทุกสัปดำห์ เพ่ือพิจำรณำเกี่ยวกับ
อ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำ โดยกำรลงมติทุกครั้งไม่ว่ำจะเป็นเรื่องใดก็ตำม 
สมำชิกในกลุ่มทำงกำรเมืองเดียวกันจะลงมติเหมือนกัน ซึ่งถือเป็นจุดเด่นที่ส ำคัญของกลไกกำรรวมตัว  
ของสมำชิกรัฐสภำในฐำนะกลุ่มทำงกำรเมือง เพรำะจะท ำให้พรรคกำรเมืองที่มีสมำชิกจ ำนวนน้อยในสภำ
ผู้แทนรำษฎรมีสิทธิ์มีเสียงได้เช่นเดียวกัน โดยไม่เป็นกำรผูกขำดหรือเป็นไปตำมมติของพรรคกำรเมืองขนำด
ใหญ่หรือจ ำนวนสมำชิกจำกเพียงพรรคเดียว 

จำกบทบำทหน้ำที่ของกลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำเป็นเสมือนส่วนขยำยของตัวแทนพรรคกำรเมือง 
ในฐำนะสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องประดับของรัฐสภำเท่ำนั้น กลุ่มทำงกำรเมืองมีบทบำท
ส ำคัญจำกทั้งปัจจัยภำยในและปัจจัยภำยนอก โดยปัจจัยภำยในเป็นกำรสนับสนุนให้กลุ่มทำงกำรเมืองมีอ ำนำจ
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มำกขึ้น ตำมยุทธศำสตร์กำรท ำงำนของกลุ่มทำงกำรเมืองได้น ำไปสู่ผลกำรตัดสินใจที่เด็ดขำด ส่วนปัจจัย
ภำยนอก คือ กระบวนกำรถูกยกเลิกในฐำนะสมำชิกพรรคกำรเมือง จำกกำรที่อินโดนีเซียเป็นระบบหลำย 
พรรคกำรเมือง กระบวนกำรยกเลิกสถำนะของสมำชิกพรรคกำรเมืองสำมำรถ เกิดขึ้นได้เนื่องจำก
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรบำงคนที่แสดงควำมคิดเห็นต่ำงจำกพรรคต้นสังกัด ไม่ต้องเกรงว่ำจะถูกขับออกจำก
พรรค สมำชิกพรรคกำรเมืองสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นได้ตำมควำมสนใจหรือตำมมติของกลุ่มกำรเมืองที่
สังกัด  กลุ่มทำงกำรเมืองจึงเป็นกลุ่มส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรท ำงำนของสมำชิกรัฐสภำ สมำชิกทุกคน  
ในรัฐสภำไม่ว่ำจะเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและสมำชิกผู้แทนภูมิภำค จะต้องเป็นสมำชิกของกลุ่มกำรเมือง
ในรัฐสภำอย่ำงน้อย 1 กลุ่ม กลุ่มกำรเมืองถูกสร้ำงขึ้นมำจำกพรรคกำรเมือง ดังนั้นสมำชิกพรรคกำรเมืองมีสิทธิ์
ที่จะจัดตั้งกลุ่มทำงกำรเมือง 

กล่ำวโดยสรุปกลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำของแต่ละพรรคได้กลำยเป็นตัวแสดงหลักในเวทีกำรเมือง 
ไม่ว่ำจะเป็นกำรเปลี่ยนผู้น ำ กำรเสนอร่ำงกฎหมำย  และกำรอภิปรำยถึงนโยบำยสำธำรณะ โดยมีหลำยปัจจัยที่
เกี่ยวข้อง เช่น พรรคและระบบกำรเลือกตั้ง โครงสร้ำงองค์กรภำยในพรรค ระบบอุปถัมภ์ภำยในพรรค และ
ลักษณะของผู้น ำของกลุ่มทำงกำรเมือง เป็นต้น 

 

 3) การเปรียบเทียบกลุ่มการเมืองในระบบพรรคการเมืองไทย 
 กลุ่มกำรเมืองเป็นปรำกฏกำรณ์ทำงกำรเมืองที่เกิดขึ้นในระบบกำรเมืองกำรปกครองของไทย
เช่นเดียวกัน กำรรวมกลุ่มของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรไทยเป็นลักษณะกลุ่มหรือมุ้งภำยใต้สังกัดพรรค
กำรเมือง เป็นกำรรวมตัวกันแบบไม่เป็นทำงกำร โดยมีเป้ำหมำยเพ่ือกำรต่อสู้ดิ้นรนในเรื่องของอุดมกำรณ์ 
นโยบำย อ ำนำจ ผลประโยชน์ และกำรอุปถัมภ์เกื้อกูลต่ำง ๆ ภำยในพรรคกำรเมืองที่สมำชิกพรรคกำรเมือง 
แต่ละคนสังกัดอยู่ นอกจำกนี้สิ่งส ำคัญคือระบบอุปถัมภ์ซึ่งกลำยเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรกระตุ้นให้เกิดกำร
รวมกลุ่มกำรเมืองขึ้นภำยในพรรค  
 กลุ่มกำรเมืองในระบบพรรคกำรเมืองไทย หมำยถึง คณะบุคคลที่มีสถำนภำพเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
สังกัดพรรคกำรเมืองใด ๆ ที่รวมตัวกันด ำเนินกิจกรรมทำงกำรเมืองในลักษณะกลุ่มอย่ำงเป็นเอกเทศ  
ตำมแนวทำงและวัตถุประสงค์ของกลุ่มเป็นกำรเฉพำะ และส่วนใหญ่มำจำกพรรคกำรเมืองเดียวกัน เกิดข้ึนจำก
หลำยปัจจัย โดยสำมำรถสรุปได้ดังนี้  
  1) ควำมขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ภำยในพรรค หรือกำรไม่พอใจในกำรด ำเนินงำนของกรรมกำรบริหำร
พรรค  เช่น ถูกปรับออก หรือไม่ได้รับแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งส ำคัญ ดังกลุ่ม 10 มกรำ กลุ่ม 23 เป็นต้น 
  2) ควำมสัมพันธ์ในเชิงอุปถัมภ์ระหว่ำงผู้น ำพรรคและสมำชิกพรรค เพ่ือสร้ำงเสริมศักยภำพ
และอ ำนำจให้เฉพำะบำงกลุ่ม เช่น กลุ่มวังน้ ำเย็น กลุ่มงูเห่ำ 
  3) ควำมสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเพ่ือปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่มภำยในพรรค โดยอำจมีภูมิหลัง
เดียวกัน เช่น ศำสนำ วัฒนธรรม หรือเป็นควำมชอบพอส่วนบุคคล เช่น กลุ่ม 16 กลุ่มวำดะห์ เป็นต้น80  

                                                           
80 ศึกษำเพิ่มเติมได้จำก นิรุจน์ ข ำนุรักษ์, การศึกษากลุ่มการเมืองในระบบพรรคการเมืองไทย.  
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 กลุ่มกำรเมืองในระบบพรรคกำรเมืองไทย กลุ่มหนึ่งที่ถือว่ำโดดเด่นและมีลักษณะคล้ำยกับกลุ่มทำง
กำรเมืองในอินโดนีเซีย คือ กลุ่ม 16 กำรก่อเกิดของกลุ่ม 16 ไม่ได้ตั้งอยู่บนพ้ืนฐำนของควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์กับผู้น ำพรรคต้นสังกัด เหมือนกับกลุ่มกำรเมืองอ่ืน ๆ ที่ปรำกฏขึ้นในกำรเมืองไทย อีกทั้งสมำชิก
ของกลุ่มกำรเมืองนี้ไม่ได้สังกัดพรรคกำรเมืองใดพรรคกำรเมืองหนึ่งเป็นกำรเฉพำะ มีสมำชิกจำกพรรค
ฝ่ำยรัฐบำลและพรรคฝ่ำยค้ำนในรัฐสภำ ในช่วงแรกกำรท ำงำนของกลุ่ม 16 มุ่งเน้นกำรท ำงำนด้ำนข้อมูล 
เพ่ือตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของรัฐบำลเป็นหลักจนน ำไปสู่กำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจรัฐบำลในขณะนั้น  
จำกกำรที่มีสมำชิกหลำกหลำยพรรคกำรเมืองกลุ่ม 16 จึงมีกำรก ำหนดกฎระเบียบขึ้นมำเพ่ือหลีกเลี่ยง 
กำรด ำเนินงำนที่อำจขัดแย้งกับมติพรรคต้นสังกัดของสมำชิกได้ กำรด ำเนินงำนของกลุ่ม 16 นั้นเป็นไปโดยเป็น
เอกเทศเพ่ือรองรับกิจกรรมทำงกำรเมืองของกลุ่ ม เช่น กำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจรัฐบำล กำรพิจำรณำ 
ร่ำงพระรำชบัญญัติ รวมไปถึงกำรเปิดรับเรื่องรำวร้องทุกข์จำกประชำชน เป็นต้น 

จะเห็นได้ว่ำกำรเคลื่อนไหวทำงกำรเมืองในช่วงแรกของกลุ่ม 16 ค่อนข้ำงประสบผลส ำเร็จโดยเป็นกำร
เคลื่อนไหวผ่ำนคณะกรรมำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร เพ่ือเข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบประเด็นปัญหำต่ำง ๆ 
ทำงสังคม ซึ่งเป็นลักษณะกำรด ำเนินงำนที่คล้ำยคลึงกับกลุ่มทำงกำรเมืองของอินโดนีเซีย ที่เคลื่อนไหวผ่ำน
คณะกรรมำธิกำรในประเด็นที่ก ำลังเป็นที่จับตำของประชำชน นอกจำกนี้ยังมีกำรจัดประชุมวิชำกำรให้ควำมรู้
ด้ำนกฎหมำย วิเครำะห์สถำนกำรณ์บ้ำนเมือง แต่อย่ำงไรก็ตำมเมื่อสมำชิกของกลุ่มได้เข้ำไปเป็นส่วนหนึ่งของ
รัฐบำลท ำให้สมำชิกกลุ่มนั้นถูกจ ำกัดบทบำทโดยให้ควำมส ำคัญกับมติพรรคเป็นหลัก ส ำคัญเหนือมติของกลุ่ม 
จนสุดท้ำยกลำยเป็นว่ำกำรเคลื่อนไหวของกลุ่ม 16 ด ำเนินไปเพ่ือกำรต่อรองต ำแหน่งทำงกำรเมืองและต ำแหน่ง
ในฝ่ำยบริหำรเช่นเดียวกับกลุ่มกำรเมืองอ่ืน ๆ เพรำะสมำชิกพรรคท่ีมีอิทธิพลในกลุ่มแทบทุกคนได้รับต ำแหน่ง
ส ำคัญทำงกำรเมืองโดยทั่วกัน 
  

5.2 ข้อเสนอแนะ 

 จำกกำรศึกษำวิเครำะห์เกี่ยวกับกำรรวมกลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำอินโดนีเซีย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ
เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนของรัฐสภำ ดังต่อไปนี้ 
 ส ำหรับรัฐสภำของไทย ที่แม้จะมีกำรรวมตัวเป็นกลุ่มกำรเมืองเช่นเดียวกับประเทศอินโดนีเซียอยู่บ้ำง 
กำรก ำหนดสัดส่วนและจัดสรรจ ำนวนกรรมำธิกำรพิจำรณำจำกจ ำนวนสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรของแต่ละ
พรรคกำรเมือง กำรรวมกลุ่มของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรเป็นลักษณะ “กลุ่มหรือมุ้ง” ภำยใต้สังกัดพรรค
กำรเมือง โดยมีชื่อเรียกตำมลักษณะเด่นของกลุ่มนั้น ๆ ซึ่งเป็นกำรรวมกลุ่มอย่ำงไม่เป็นทำงกำร ในทำง
ปฏิบัติกำรลงมติของสมำชิกในกลุ่มกำรเมืองของไทยต้องเป็นไปตำมมติของพรรคกำรเมือง กำรลงคะแนนเสียง
ในกำรพิจำรณำเรื่องต่ำง ๆ ของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรของไทย เป็นกำรกระท ำที่ประชำชนสำมำรถ 
ตั้งค ำถำมเพ่ือให้ได้ค ำตอบที่แสดงถึงควำมรับผิดชอบต่อกำรกระท ำนั้น ๆ ว่ำเป็นกำรแสดงออกในกำรท ำหน้ำที่
ในฐำนะผู้แทนของประชำชนจริง ๆ หรือเป็นเพียงกำรลงประชำมติเพ่ือควำมเป็นระเบียบวินัยของพรรค
กำรเมือง (Party Discipline) เท่ำนั้น ค ำถำมส ำคัญคือ กำรลงคะแนนของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรเป็นไปตำม
จุดยืนทำงนโยบำย จุดยืนทำงกำรเมือง หรือแรงกดดันจำกกำรเป็นสมำชิกพรรคกำรเมืองเพ่ือสร้ำง  
ควำมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในพรรคและรักษำกำรมีระเบียบวินัยของพรรคกำรเมือง ดังนั้ นรูปแบบ หรือ 
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ข้อระเบียบกำรรวมกลุ่มทำงกำรเมืองในรัฐสภำอำจเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกส ำหรับรัฐสภำไทย โดยมีกำรระบุ
ชัดเจนในกฎหมำยที่ว่ำด้วยพรรคกำรเมืองหรือกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง เพรำะจะเป็นระบบที่อ ำนวยให้เกิดกำร
ถกเถียงเพ่ือก ำหนดทิศทำงและหำข้อสรุป และเป็นอีกทำงหนึ่งที่สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นนอกเหนือจำกมติ
พรรคซึ่งจะเป็นกลไกส ำคัญส ำหรับกำรขับเคลื่อนนโยบำยและกำรเสนอร่ำงกฎหมำยให้มีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลมำกที่สุด ยิ่งกว่ำนั้นจะเป็นกำรส่งต่อปณิธำนควำมต้องกำรของประชำชนไปสู่กำรเป็นนโยบำยหรือ
กฎหมำยที่บังคับเพ่ือประโยชน์ร่วมกันภำยในสังคม 
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