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บทท่ี 1 
 

ภาพรวมด้านกฎหมาย สังคม วัฒนธรรม 
การเมืองและความมั่นคงของประเทศอินโดนีเซีย 

 
ประเทศอินโดนีเซีย หรือสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia) ตั้งอยู่ ใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) มีเมืองหลวงชื่อ กรุงจาการ์ตา (Jakarta) และเป็น 1 ใน 5 
ประเทศสมาชิกผู้ก่อตั้งอาเซียน เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 อันได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย 
ประเทศมาเลเซีย ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศสิงคโปร์ และประเทศไทย มีวัตถุประสงค์การจัดตั้งขึ้น
เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงของ
ภูมิภาค ตลอดจนความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ อ่ืน ๆ 
 การศึกษาข้อมูลทางกฎหมายของประเทศอินโดนีเซีย เพ่ือรวบรวมและพัฒนาฐานข้อมูล
กฎหมายของประเทศสมาชิกอาเซียน ตามวัตถุประสงค์ของโครงการข้อมูลกฎหมาย เรื่อง กฎหมาย
ของประเทศอินโดนีเซียและข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง และความมั่นคง
ของประเทศอินโดนีเซียนั้น ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพสังคม วัฒนธรรม การเมือง และความ
มั่นคงของประเทศอินโดนีเซีย เพ่ือน าเสนอให้ผู้สนใจได้ทราบถึงที่มาและภาพรวมด้านประวัติศาสตร์ 
สังคม วัฒนธรรม และการเมือง อันเป็นสิ่งส าคัญในการศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายของ
แต่ละประเทศ 

 
(1) ข้อมูลด้านประวัติศาสตร์และข้อมูลทั่วไปของประเทศอินโดนีเซีย 
 
 ประเทศอินโดนีเซียถือเป็นประเทศส าคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความโดดเด่น  
ทั้งด้านทรัพยากร เศรษฐกิจ และการเมือง เนื่องจากอินโดนีเซียเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ด้วย
ทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ น้ ามันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ดีบุก ทองแดง ทรัพยากรป่าไม้ 
และทรัพยากรประมง จึงเป็นแหล่งการผลิตที่ส าคัญ ทั้งยังมีประวัติศาสตร์ทางการเมืองมาอย่าง
ยาวนาน โดยประเทศอินโดนีเซียมีภาพรวมทางประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนการเมือง
และความม่ันคงท่ีน่าสนใจ ดังนี้ 
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1.1 ประวัติศาสตร์และยุคสมัยทางวัฒนธรรมของประเทศอินโดนีเซียโดยสังเขป 
โดยทั่วไปการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประเทศต่าง ๆ มีความจ าเป็นจะต้องศึกษา

ประวัติศาสตร์และความเป็นมาของประเทศนั้น ๆ เพ่ือให้ผู้ศึกษามีความเข้าใจถึงสภาพสังคม 
วัฒนธรรม การเมืองและความมั่นคง รวมถึงเหตุผลต่าง ๆ ที่สนับสนุนแนวคิด การด าเนินชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของสังคมภายในประเทศนั้นอย่างถ่องแท้ ส าหรับการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูล
ทางประวัติศาสตร์ของประเทศอินโดนีเซีย โดยแบ่งช่วงระยะการศึกษาออกเป็น 4 ช่วงสมัย ได้แก่ 
ประวัติศาสตร์อินโดนีเซียสมัยโบราณ ประวัติศาสตร์อินโดนีเซียสมัยการล่าอาณานิคมโดยชาติ
ตะวันตก ประวัติศาสตร์อินโดนีเซียสมัยยุคก่อนการประกาศเอกราช ประวัติศาสตร์อินโดนีเซียสมัยยุค
การประกาศเอกราช ดังนี้ 

1.1.1 ประวัติศาสตร์อินโดนีเซียสมัยโบราณ 
   จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในยุคหินใหม่ถึงยุคบรอนซ์ พบว่าประชากรของ

ประเทศอินโดนีเซียในยุคแรกมีถิ่นก าเนิดจากประเทศจีนตอนใต้ โดยสันนิษฐานว่าประชากรส่วนใหญ่
ได้เดินทางมายังบริเวณพ้ืนที่อันเป็นที่ตั้งของหมู่เกาะประเทศอินโดนีเซียในปัจจุบัน รวมถึงประเทศ
ฟิลิปปินส์ เมื่อประมาณ 3,000 ถึง 5,000 ปีก่อนคริสตกาล ซึ่งในเวลาต่อมาประมาณ 100 ปีก่อน
คริสตกาล ประชากรเหล่านี้ได้เริ่มมีการติดต่อค้าขายกับพ่อค้าจากบริเวณจีนตอนใต้1 
     ใน ค.ศ. 1 (พ.ศ. 544) บริเวณประเทศอินโดนีเซียโดยเฉพาะในพ้ืนที่แนวเกาะ
บาหลี เกาะชวา และเกาะสุมาตรา ได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรม ความเชื่อ และศาสนาของชาวฮินดูมา
จากบริเวณอินเดียตะวันออก ซึ่งต่อมาได้มีการก่อตั้งอาณาจักรศรีวิชัยขึ้นและได้มีการเผยแผ่ศาสนา
พุทธโดยพระโสณะและพระอุตตระในบริเวณจนไปถึงบริเวณประเทศอินโดนีเซียตลอดจนคาบสมุทร
มลายูและบริเวณตอนใต้ของประเทศไทย2  
    ต่อมาประมาณ ค.ศ. 16–17 ประชากรชาวอินโดนีเซียในหมู่เกาะต่าง ๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งบริเวณศูนย์กลางอาณาจักรทางตอนเหนือของเกาะสุมาตราได้มีการติดต่อค้าขายกับพ่อค้า
ชาวอาหรับอิสลามจากตะวันออกกลาง จึงได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรม ความเชื่อ และศาสนาอิสลาม
มาจากพ่อค้าชาวอิสลามที่เข้ามาติดต่อค้าขายเป็นจ านวนมาก ท าให้บริเวณตอนเหนือของเกาะ  
สุมาตรามีความเจริญรุ่งเรือง และกลายเป็นศูนย์กลางทางการค้าของบริเวณประเทศอินโดนีเซียมีผล

                                                           

  1 Brown Colin, A Short History of Indonesia, (New South Wales: Allen &Unwin, 
2003), p. 1-9. 
  2 ทวีศักดิ์ เผือกสม, ประวัติศาสตร์อินโดนีเซีย, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์เมืองโบราณ, 
2547), น. 2-4. 
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ท าให้ภาษามาลายู (ซึ่งเป็นรากฐานส าคัญของภาษาบาฮาซา) ที่ใช้อยู่แต่เฉพาะในบริเวณเกาะสุมาตรา 
และศาสนาอิสลาม  ที่ได้รับมานั้นแผ่ขยายไปท่ัวทั้งบริเวณประเทศอินโดนีเซียตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา3   
    หลังจากนั้น บริเวณเกาะสุมาตราได้ถูกครอบครองโดยอาณาจักรมะละกาซึ่งมี
อาณาบริเวณครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดของคาบสมุทรมาลายู ท าให้บริเวณตอนเหนือของเกาะสุมาตราที่
เป็นศูนย์กลางทางการค้าอยู่เดิมนั้นขยายตัวเป็นเมืองท่าที่ส าคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ในเวลาต่อมา4 

 1.1.2 ประวัติศาสตร์อินโดนีเซียสมัยการล่าอาณานิคมโดยชาติตะวันตก 
     ในยุคสมัยล่าอาณานิคม ชาติตะวันตกได้แพร่ขยายอิทธิพลทางวัฒนธรรม ความ
เชื่อ และศาสนามายังชนชาติตะวันออกผ่านการติดต่อค้าขาย โดยเมื่อประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 15 
ประเทศโปรตุเกสได้เข้ามาในภูมิภาคเอเชียตะวันออก และตั้งสถานีทางการค้า ณ เมืองโคชิน หรือ
เมืองโกช (Kochi) ทางตอนใต้ของประเทศอินเดีย และได้แผ่ขยายอิทธิพลครอบคลุมบริเวณพ้ืนที่
ประเทศอินโดนีเซีย ท าให้เกิดความขัดแย้งกับสุลตานแห่งอาณาจักรมะละกา ซึ่งมีอิทธิพลเหนืออาณา
บริเวณแทบนี้มาก่อน จึงเกิดการสู้รบกันเพื่อแย่งชิงอาณาจักรมะละกา ใน ค.ศ. 1509 (พ.ศ. 2052)  
    ภายหลังการสู่รบ ใน ค.ศ. 1511 (พ.ศ. 2054) ประเทศโปรตุเกสได้รับชัยชนะและ
เข้าครอบครองอาณาจักรมะละกาได้ส าเร็จ จึงได้ตั้งสถานีทางการค้าขึ้น ในบริเวณนั้นเพ่ือเป็น
ศูนย์กลางทางการค้าในตอนล่างของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้งยังส่งนักบวชนิกาย
โรมันคาทอลิกให้มาเผยแผ่ศาสนาด้วย5  
    ต่อมาการค้าขายได้พัฒนามากขึ้นท าให้ชนชาติตะวันตกอ่ืน ๆ หลายชนชาติ ทั้ง
สเปน เนเธอร์แลนด์เข้ามาติดต่อค้าขายในสถานีนี้ จนกระทั่งใน ค.ศ. 1585 (พ.ศ. 2128) พระเจ้า 
ฟิลิปที่ 2 กษัตริย์แห่งสเปนได้ประกาศนโยบายกีดกันทางการค้าแก่ชนชาติอ่ืน และได้สั่งการให้ปิด
ท่าเรือของสเปนและโปรตุเกสเพ่ือมิให้เรือของเนเธอร์แลนด์ผ่านออกไปยังทวีปเอเชีย สร้างความไม่
พอใจให้กับประเทศเนเธอร์แลนด์ จึงได้ด าเนินมาตรการตอบโต้สเปน  
    ระหว่างปี ค.ศ. 1601 ถึง ค.ศ. 1641 (พ.ศ. 2144 ถึง พ.ศ. 2184) เนเธอร์แลนด์ได้
แย่งชิงเมืองมะละกาจากโปรตุเกสเพ่ือลดทอนอ านาจทางการค้าของสเปน ซึ่งได้รับความช่วยเหลือ
จากผู้ปกครองพ้ืนเมืองของมะละกา เนื่องจากชาวมะละกาไม่พอใจที่ชาติโปรตุเกสเข้ามาปกครอง อีก

                                                           

  3 ภูวดล ทรงประเสริฐ , อินโดนีเซีย: อดีตและปัจจุบัน , (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547), น. 9-11. 

4 อาณัติ  อนันตภาค , ประวัติศาสตร์ อินโดนี เซีย :  เอกภาพแห่ งความ แตกต่าง , 
(กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ซีเอ็ดดูเคชั่น, 2555), น. 2-3. 
  5 ทวีศักดิ์ เผือกสม, อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 2, น .5-6. 
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ทั้งยังผูกขาดการค้าขายเครื่องเทศแต่ผู้เดียว ท าให้เนเธอร์แลนด์สามารถเข้ายึดครองเมืองมะละกาไว้
เป็นอาณานิคมได้ส าเร็จ และขยายอิทธิพลไปยังบริเวณดินแดนโดยรอบของเมืองมะละกาตลอดจนถึง
หมู่เกาะต่าง ๆ ซึ่งเป็นดินแดนของประเทศอินโดนีเซียในปัจจุบัน และได้ตั้งสถานีทางการค้าหลักไว้ที่
จาการ์ตาเพ่ือเป็นศูนย์กลางทางการค้าในการควบคุมทางการค้าบริเวณภูมิภาคเอเชียตะวันออก 
เฉียงใต้6 อีกทั้งยังส่งนักบวชนิกายโปรเตสแตนต์ให้มาเผยแผ่ศาสนาด้วย ส่วนโปรตุเกสภายหลังจาก
แพ้สงครามก็ยังคงปกครองดินแดนเกาะติมอร์ตะวันออกอยู่จนกระท่ังอินโดนีเซียเข้ายึดใน ค.ศ. 1975 
(พ.ศ. 2518)7 
   ประมาณปี ค.ศ. 1826 (พ.ศ. 2369) เนเธอร์แลนด์ได้ขยายอิทธิพลครอบคลุม
บริเวณดินแดนอาณานิคมทั้งเมืองมะละกา และหมู่เกาะต่าง ๆ ในประเทศอินโดนีเซียอย่างเป็น
ทางการ โดยรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ได้ยึดหลักการปกครองที่มุ่งเน้นการหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
อย่างที่สูงสุดจากอาณานิคมเหล่านี้ (Wingewest) โดยการใช้นโยบายการบังคับเพาะปลูก (Culture 
policy) เนื่องจากอาณานิคมเหล่านี้มีพ้ืนส าหรับท าการเกษตรที่ใหญ่ที่สุดของเนเธอร์แลนด์8 
   ภายหลังครอบครองดินแดนประเทศอินโดนีเซียของเนเธอร์แลนด์ท าให้การค้าขาย
ในประเทศอินโดนีเซียเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นตามล าดับ ในขณะที่อังกฤษได้เริ่มเข้ามาท าการค้าใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ อังกฤษได้เข้ายึดครองดินแดนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของ
เนเธอร์แลนด์ได้บางส่วน ใน ค.ศ. 1781 (พ.ศ. 2324) จนกระทั่งใน ค.ศ. 1812 (พ.ศ. 2355) อังกฤษ
เข้ายึดครองเมืองปัตตาเวีย (จาการ์ตา) ได้ส าเร็จ เนเธอร์แลนด์จึงไม่อาจต้านทานอิทธิพลและก าลัง
ทหารของอังกฤษได้ จึงได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับอังกฤษในการท าสงครามกับฝรั่งเศส และภายหลังจาก
สงครามสงบ ใน ค.ศ. 1814 (พ.ศ. 2357) เนเธอร์แลนด์และอังกฤษได้ลงนามในสนธิสัญญาแองโกล-
ดัซท์ (Anglo-Dutch Treaty) ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยมีสาระส าคัญในการแบ่งเขตการ
ปกครองดินแดนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยอังกฤษตกลงคืนดินแดนบริเวณเบงกูลูทางตอนใต้
ของเกาะสุมาตราให้แก่เนเธอร์แลนด์ ส่วนเนเธอร์แลนด์ตกลงยกดินแดนบริเวณเมืองมะละกาให้แก่
อังกฤษ โดยทั้งสองฝ่ายมีข้อตกลงความร่วมมือในการแบ่งผลประโยชน์ทางการค้าจากภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้แก่กัน9 

1.1.3 ประวัติศาสตร์อินโดนีเซียสมัยยุคก่อนการประกาศเอกราช 

                                                           

  6 Brown Colin, supra note 1, p. 10. 
  7 ภูวดล ทรงประเสริฐ, อินโดนีเซีย : อดีตและปัจจุบัน, น. 9-10. 
  8 Adrian Vickers, A History of Modern Indonesia, 1st ed.  (London:  Cambridge 
University Press, 2005), p. 5-11. 
 9 ภูวดล ทรงประเสริฐ, อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 7, น. 9-10. 
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     ภายหลังการเข้ายึดอ านาจของชนชาติตะวันตกในอาณาบริเวณเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ใน ค.ศ. 1901 (พ.ศ. 2444) รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ซึ่งปกครองดินแดนประเทศอินโดนีเซียนั้นได้
เปลี่ยนแปลงนโยบายการปกครองดินแดนอาณานิคมใหม่ที่เรียกว่า “นโยบายการปกครองด้วยหลัก
ศีลธรรม (Dutch Ethical Policy: Ethische Politiek)” ซ่ึงมีแนวคิดว่าเนเธอร์แลนด์ในฐานะที่เป็น
เจ้าอาณานิคมควรที่จะมุ่งเน้นการปกครองด้วยหลักศีลธรรม แทนที่จะปกครองโดยที่มุ่งเน้นการหา
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่สูงสุดจากอาณานิคม (Wingewest) อย่างที่เป็นอยู่เดิม เนเธอร์แลนด์จึง
จัดให้มีนโยบายจัดการศึกษาแบบตะวันตก การจัดการการเกษตร และวางระบบสาธารณูปโภค
พ้ืนฐานให้แก่อินโดนีเซีย แต่อย่างไรก็ตามนโยบายดังกล่าวต้องหยุดชะงักลง เนื่องจากเนเธอร์แลนด์
ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจจากภาวะเศรษฐกิจโลกตกต่ า ใน ค.ศ. 1930 (พ.ศ. 2473) ท าให้ไม่มี
งบประมาณให้แก่อาณานิคม10 อย่างไรก็ดี ผลจากการที่เนเธอร์แลนด์ได้จัดให้มีการศึกษาแบบ
ตะวันตกให้แก่อินโดนีเซียนั้นกลับกลายเป็นการวางรากฐานแนวคิดเรื่องสิทธิ เสรีภาพและกระตุ้น
ความเป็นชาตินิยมให้แก่อินโดนีเซีย ซึ่งใน ค.ศ. 1929 (พ.ศ. 2472) ประชาชนชาวอินโดนีเซียได้มีการ
ชุมนุมประท้วงต่อต้านการปกครองของเนเธอร์แลนด์ ท าให้ เนเธอร์แลนด์ต้องใช้ก าลังเข้าสลายการ
ชุมนุม ซึ่งได้มีการควบคุมตัวแกนน าผู้ร่วมก่อเหตุหลายคนรวมทั้งซูการ์โน ( Sukarno) (อดีต
ประธานาธิบดีอินโดนีเซียซึ่งได้รับการแต่งตั้งในเวลาต่อมา) เป็นเวลาสองปีจึงได้รับการปล่อยตัว
ออกมา11 

       กระทั่งช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ใน ค.ศ. 1942 (พ.ศ. 2485) ญี่ปุ่นใช้ก าลังทหาร
เข้ายึดอินโดนีเซีย และขับไล่เนเธอร์แลนด์เจ้าอาณานิคมออกไปได้ส าเร็จโดยได้รับความร่วมมือจาก
ผู้น าทางการเมืองและประชาชนชาวอินโดนีเซียที่ไม่พอใจการปกครองของเนเธอร์แลนด์ และ ใน  
ปี ค.ศ. 1945 (พ.ศ. 2488) ญี่ปุ่นได้จัดตั้งกรรมการ Indonesian committee (BPUPKI) on 
independence โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือมอบเอกราชให้แก่อินโดนีเซีย ซึ่งได้มีการประชุมเพียงครั้ง
เดียวก่อนที่ญี่ปุ่นจะประกาศแพ้สงครามโลกครั้งที่ 2 กลุ่มชาตินิยมภายใต้การน าของซูการ์โน 
(Sukarno) และฮัตตา (Hatta) ได้ประกาศอิสรภาพให้แก่อินโดนีเซีย ในวันที่ 17 สิงหาคมของปีนั้น 
ท าให้อินโดนีเซียได้รับเอกราชตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา โดยเนเธอร์แลนด์ได้แสดงท่าทียอมรับการประกาศ
เอกราชของอินโดนีเซียในขณะนั้น แต่หลังจากนั้นไม่นานใน ค.ศ. 1946 (พ.ศ. 2489) เนเธอร์แลนด์ได้ยก

                                                           

 10 Robert Cribb, Development Policy in the Early 20th Century in Jan-Paul Dirkse, 
Frans Hüsken and Mario Rutten, eds, Development and Social Welfare:  Indonesia’ s 
Experiences under the New Order,  (Leiden:  Koninklijk Instituut voor Taal- , Land-  en 
Volkenkunde, 1993), p. 1-3. 
 11 Brown Colin, A Short History of Indonesia, p. 1-3. 
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กองก าลังเข้าปราบปรามกลุ่มชาตินิยมของอินโดนีเซีย ท าให้อังกฤษซึ่งเป็นฝ่ายสัมพันธมิตรกับ
เนเธอร์แลนด์ในสงครามโลกครั้ง 2 ได้เข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยสถานการณ์ดังกล่าว มีผลท าให้มีการลงนาม
ในข้อตกลงลิงกัดยาติ (Linggadjati Agreement) ระหว่างเนเธอร์แลนด์กับอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 12 
พฤศจิกายน ค.ศ. 1946 (พ.ศ. 2489) ซึ่งมีสาระส าคัญก าหนดให้เนเธอร์แลนด์ยอมรับอ านาจรัฐของ
อินโดนีเซียในเกาะชวาและเกาะสุมาตรา แต่อย่างไรก็ตามเนเธอร์แลนด์ได้ละเมิดข้อตกลงดังกล่าว 
โดยการน ากองก าลังเข้าโจมตีอินโดนีเซียอีกครั้งหนึ่ง และได้ควบคุมตัวซูการ์โน (Sukarno) และฮัตตา 
(Hatta) แกนน าคนส าคัญเอาไว้อีกด้วยท าให้นานาอารยประเทศทั่วโลกต่างประณามการกระท าของ
เนเธอร์แลนด์ จนในที่สุดสหประชาชาติได้เข้าระงับข้อพิพาทโดยคณะมนตรีความมั่นคงของ
สหประชาชาติกดดันให้เนเธอร์แลนด์มอบเอกราชแก่อินโดนีเซียจนข้อพิพาทยุติลง แต่อย่างไรก็ดี  
ภายหลังอินโดนีเซียได้รับเอกราชแล้ว แต่ก็ยังมีข้อพิพาทเกี่ยวกับอาณาเขตจากการขยายดินแดนของ
อินโดนีเซียในเวลาต่อมา12 

                                                           

 12 ภายหลังอินโดนีเซียได้รับเอกราชได้ไม่นาน เกิดข้อพิพาทระหว่างเนเธอร์แลนด์กับ
อินโดนีเซีย เรื่องดินแดนในบริเวณพ้ืนที่อิเรียนตะวันตกของเกาะนิวกินี เนื่องจากเนเธอร์แลนด์ไม่
ยินยอมส่งมอบให้รวมเป็นประเทศอินโดนี เซีย จึงได้มีการมอบบริ เวณพ้ืนที่ดังกล่าวให้แก่
สหประชาชาติเป็นผู้ควบคุมดูแล สหประชาชาติจึงจัดให้ประชาชนชาวอิเรียนตะวันตกลงเสียง
ประชามติเกี่ยวกับการบริเวณพ้ืนที่เข้ากับอินโดนีเซีย ซึ่งได้รับประชามติว่าประชาชนชาวอิเรียน
ตะวันตกเห็นชอบให้อยู่ในความปกครองของอินโดนีเซีย ท าให้บริเวณพ้ืนที่อิเรียนตะวันตกผนวกเข้า
เป็นส่วนหนึ่งของประเทศอินโดนีเซีย ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1963 (พ.ศ. 2506) ภายหลังจากที่ได้บริเวณพ้ืนที่ 
อิเรียนตะวันตกแล้ว อินโดนีเซียได้ขยายอาณาเขตแดนของตน ไปถึงบริเวณพ้ืนที่อิเรียนตะวันออกได้
รวมทั้งสองพ้ืนที่ขึ้นเป็น อิเรียนจายา ( Irian Jaya) ในเวลาต่อมา นอกจากนี้ ในช่วงปี ค.ศ. 1965  
(พ.ศ. 2508) อินโดนีเซียได้ขยายอาณาเขตแดนของตนไปยังดินแดนติมอร์ตะวันออกซึ่งเคยเป็น 
อาณานิคมของโปรตุเกส แต่ได้รับการต่อต้านจากประชาชนชาวตะวันออกและเกิดเหตุการณ์รุนแรง
ขึ้นเป็นระยะ จนในที่สุดใน ค.ศ. 1999 (พ.ศ. 2542) จากการกดดันของสหประชาชาติ ท าให้
อินโดนีเซียยินยอมจัดให้ประชาชนชาวติมอร์ตะวันออกลงเสียงประชามติเกี่ยวกับการการแยกตัวออก
จากอินโดนีเซีย ซึ่งได้รับประชามติว่าประชาชนชาวติมอร์ตะวันออกต้องการมีเอกราชเป็นของตน  
แต่อย่างไรก็ดี ก่อนที่ประกาศอิสรภาพของติมอร์ตะวันออกได้เกิดปัญหาภายในของติมอร์ตะวันออก
เอง เนื่องจากมีการปะทะกันระหว่างติมอร์ตะวันออกฝ่ายนิยมอินโดนีเซียกับติมอร์ตะวันออกฝ่ายที่
ต้องการมีเอกราช จนท าให้สหประชาชาติต้องส่งกองก าลังนานาชาติรักษาสันติภาพ ( International 
Force in East Timor – INTERFET) เข้าควบคุมสถานการณ์ เป็นเวลากว่า 3 ปี จึงได้มีประกาศ
อิสรภาพแยกต่างหากจากอินโดนีเซียใน ค.ศ. 2002 (พ.ศ. 2545) 
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กล่าวโดยสรุป ประเทศอินโดนีเซียเคยตกเป็นอาณานิคมของชนชาติต่าง ๆ ดังนี้  
 

ยุคสมัย ระยะเวลา การเป็นอาณานิคม 
ค.ศ. 1510 ถึง ค.ศ. 1609 
(พ.ศ. 2053 ถึง พ.ศ. 2152) 

99 ปี ตกเป็นอาณานิคมของประเทศโปรตุเกส 
 

ค.ศ. 1610 ถึง ค.ศ. 1811 
(พ.ศ. 2153 ถึง พ.ศ. 2354) 

201 ปี ตกเป็นอาณานิคมของประเทศเนเธอร์แลนด์ 
 

ค.ศ. 1811 ถึง ค.ศ. 1942 
(พ.ศ. 2354 ถึง พ.ศ. 2485) 

131 ปี ตกเป็นอาณานิคมของประเทศเนเธอร์แลนด์
และประเทศอังกฤษซึ่งได้เข้ายึดครองเมือง
ปัตตาเวีย (จาการ์ตา) 

ค.ศ. 1942 ถึง ค.ศ. 1945 
(พ.ศ. 2485 ถึง พ.ศ. 2488) 

3 ปี กองทัพญี่ปุ่นได้ยึดครองประเทศอินโดนีเซีย
ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อปี ค.ศ.1942  
(พ.ศ. 2485) จนกระทั่งสิ้นสุดสงครามและ
ญี่ปุ่นตกเป็นฝ่ายแพ้สงคราม จากนั้นประเทศ
เนเธอร์แลนด์ได้กลับเข้าชิงอ านาจทันที 

 
1.1.4 ประวัติศาสตร์อินโดนีเซียสมัยยุคการประกาศเอกราช 

    เมื่ออินโดนีเซียได้ประกาศเอกราชแล้ว อินโดนีเซียได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ
แห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียฉบับชั่วคราว และได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย   ค.ศ. 1945 (พ.ศ. 2488) ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกขึ้น โดยมีสาระส าคัญหลัก คือ 
ก าหนดให้สาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็นรูปแบบรัฐเดี่ยว มีระบบการปกครองเป็นแบบรวมทั้งประเทศ 
(United Structure) และมีประธานาธิบดีเป็นประมุขและหัวหน้ารัฐบาล ซึ่งนายซูการ์โน (Sukarno) 
แกนน าคนส าคัญในการเรียกร้องเอกราชของอินโดนีเซียได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าที่ประธานาธิบดี  
คนแรกของอินโดนีเซีย โดยนายซูการ์โนได้ประกาศใช้หลักปัญจศีล (Pancasila) ให้เป็นปรัชญาแห่งรัฐ
ของอินโดนีเซีย13  
    ภายหลังการใช้บังคับรัฐธรรมนูญฉบับแรก เป็นเวลา 4 ปี อินโดนีเซียได้มีการ
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ฉบับที่ 2 ค.ศ. 1949 (พ.ศ. 2492) มีสาระส าคัญ 

                                                           

 13 หลักปัญจศีล (Pancasila) ประกอบด้วยหลักส าคัญ 5 ประการ ได้แก่ 1. ความเชื่อใน
พระผู้เป็นเจ้า 2. มนุษยนิยม 3. ชาตินิยมแห่งความเป็นอินโดนีเซีย 4. หลักการแห่งประชาธิปไตยที่
อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชน และ 5. ความยุติธรรมทางสังคม 
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คือ การก าหนดให้ใช้การปกครองแบบสหพันธรัฐ (Federation) และเปลี่ยนชื่อเรียกประเทศว่า 
“สหรัฐอินโดนีเซีย (United State of Indonesia)” แต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้มีความเห็นขัดแย้ง
กันอย่างรุนแรงในเรื่องรูปแบบแห่งรัฐ จึงเป็นที่มาของการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่ งสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย ฉบับที่ 3 ค.ศ. 1950 (พ.ศ. 2493) ซึ่งมีสาระส าคัญก าหนดให้ใช้การปกครองเป็นรูปแบบ
รัฐเดี่ยวโดยการปกครองเป็นแบบรวมทั้งประเทศ (United Structure) ดังเช่นรัฐธรรมนูญฉบับแรก 
และท้ายที่สุดใน ค.ศ. 1959 (พ.ศ. 2502) ประธานาธิบดีซูการ์โนก็ได้ประกาศให้กลับไปใช้รัฐธรรมนูญ
แห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ค.ศ. 1949 (พ.ศ. 2492) ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกตามเดิม 

    การด ารงต าแหน่งประธานาธิบดีของประธานาธิบดีซูการ์โนนั้นตกอยู่ท่ามกลาง
ความขัดแย้งทั้งปัญหาทางด้านการเมืองและปัญหาด้านเศรษฐกิจ ปัญหาด้านการเมืองส าหรับ
ประเทศที่พึ ่งได้รับเอกราชภายใต้แนวคิดของประชาชนที่แบ่งออกเป็นสองขั ้ว (Bipolar) โดย
แบ่งเป็นโลกค่ายเสรีและโลกคอมมิวนิสต์ จึงเป็นการบีบบังคับให้ผู้น าประเทศจะต้องเลือกฝ่าย  
แต่แนวคิดของประธานาธิบดีซูการ์โน คือ เลือกที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด โดยเลือกเป็นผู้น าฝ่ายที่สาม  
ท าให้เกิดปัญหาความขัดแย้งรุนแรงขึ ้น กระทั ่ง ใน ค.ศ. 1959 (พ.ศ. 2502) ประธานาธิบดี 
ซูการ์โนได้ประกาศให้ยุบสภาและให้มีการจัดตั้งสภาที่ปรึกษาประชาชนขึ้นแทน ซึ่งเป็นการใช้
ระบบประชาธิปไตยแบบชี้น า (guided democracy) ที่มีการชี้น าจากผู้น าซึ่งลักษณะสังคมนิยม
คล้ายเผด็จการ และมีการใช้นโยบายเผชิญหน้า (konfrontasi) กล่าวคือ อินโดนีเซียเลิกคบหากับชาติ
ตะวันตกโดยรับความช่วยเหลือจากกลุ่มประเทศสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์เท่านั้น ซึ่งได้รับความ
สนับสนุนจากชาวอินโดนีเซียกลุ่มชาตินิยม14 อย่างไรก็ดี ความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างชาว
อินโดนีเซียกลุ่มชาตินิยมกับกลุ่มผู้นับถือศาสนาอิสลามที่มีประสงค์จะแบ่งแยกรัฐอิสระ (Maluku 
Free State) และใช้กฎหมายศาสนาอิสลามเคร่งครัด ก็ยังคงมีความขัดแย้งขึ้นเรื่อยมา 

    กระทั่งใน ค.ศ. 1965 (พ.ศ. 2508) ได้มีการปฏิวัติโดยกลุ่มนายทหารที่เรียกว่า
ขบวนการ 30 กันยายน (Gerakan September Tiga Puluh: GSTAPU) โดยการจับตัวรัฐมนตรีและ
นายทหารระดับสูงไปสังหารหมู่ในค่ายทหาร เพ่ือท าการรัฐประหารแย่งชิงอ านาจของประธานาธิบดี    
ซูการ์โน แต่การท ารัฐประหารนั้นล้มเหลวเนื่องจากได้มีการท ารัฐประหารซ้อนโดยนายพลซูฮาร์โต 
จากนั้นนายพลซูฮาร์โตได้ระบุว่าขบวนการ GSTAPU ที่ท ารัฐประหารนั้นได้รับการสนับสนุนจาก
คอมมิวนิสต์อินโดนีเซีย อีกทั้งใช้กระบวนการโฆษณาชวนเชื่อ (propaganda) ว่าคอมมิวนิสต์เป็นภัย

                                                           

 14 วิทยา สุจริตธนารักษ์, “การเมืองอินโดนีเซียในยุคปฏิรูป” รวมบทความทางวิชาการ
รัฐศาสตร์ 19 ปีรัฐศาสตร์ มสธ. (2544), น. 178-197. 
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ต่อสังคม และมีการฆ่าผู้ที่เป็นคอมมิวนิสต์ไม่มีความผิด จึงน าไปสู่การกวาดล้างเผ่าพันธุ์ ขบวนการ
คอมมิวนิสต์ ท าให้เกิดเหตุการณ์นองเลือดและมีผู้เสียชีวิตนับแสนคน15   

  จากนั้นใน ค.ศ. 1967 (พ.ศ. 2510) นายพลซูฮาร์โต (Suharto) ได้เข้ารักษาการณ์ใน
ต าแหน่งประธานาธิบดีแทนอดีตประธานาธิบดีซูการ์โน (Sukarno) และได้รับการเลือกให้เป็น
ประธานาธิบดีต่อเนื่องถึง 7 สมัย ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1967 ถึง ค.ศ. 1998 (พ.ศ. 2510 ถึง พ.ศ. 2541) โดยมี
กองทัพและกลุ่มอาชีพ (Golongan Karya) เป็นฐานเสียงสนับสนุนอ านาจทางการเมือง โดยขณะนั้น
ทหารจึงเข้ามามีบทบาททางการเมืองในอินโดนีเซียเพ่ิมมากขึ้น นอกจากนี้ยังได้มีการประกาศใช้
นโยบายระเบียบใหม่ (New Order) มีการปรับโครงสร้างหน่วยงานของรัฐ อีกทั้งยังมีการสนับสนุน
ศาสนาอิสลาม ด้วยการเพ่ิมบทบาทให้แก่ผู้น ามุสลิม ตลอดจนช่วยสนับสนุนโรงเรียนมุสลิมและมัสยิด 
นอกจากนี้ยังมีการใช้มาตรการลบล้างประวัติศาสตร์ทั้งการโฆษณาชวนเชื่อและการเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรต าราเรียนเพ่ือลดความศรัทธาของประชาชนที่มีต่ออดีตประธานาธิบดีซูการ์โน 16 โดย
ประธานาธิบดีซูการ์โนได้ถูกกล่าวหาว่ามีปัญหาด้านการคอรัปชั่น อย่างไรก็ดี ในด้านเศรษฐกิจได้มีการ
พัฒนาการทางเศรษฐกิจที่เจริญก้าวหน้าไปอย่างมาก มีการค้าการลงทุนระหว่างประเทศเพ่ิมข้ึน  

  ต่อมาในช่วงปลายสมัยประธานาธิบดีซูฮาร์โต ปี ค.ศ. 1997 (พ.ศ. 2540) 
วิกฤตการณ์ทางการเงินเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ าทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และส่งผลกระทบ
มายังอินโดนีเซีย ท าให้เกิดเหตุการณ์พฤษภาคมจลาจล ค.ศ. 1998 (Kerusuhan Mei 1998) เป็นผล
มาจากประชาชนชาวอินโดนีเซียเกิดความไม่พอใจในการบริหารและปกครองของรัฐบาล เนื่องจาก
ภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ า ท าให้เกิดอัตราเงินเฟ้อสูง สินค้าราคาสูงขึ้น ในขณะที่เกิดภาวะว่างงาน จึงมี
การชุมนุมประท้วงและมีการก่อการจลาจลหลายท าลายทรัพย์สินและวางเพลิงเผาห้างร้านค้าขึ้นราคา
สินค้าโดยเฉพาะร้านค้าของชาวอินโดนีเซียเชื้อสายจีนในกรุงจาการ์ตา จนรัฐบาลของประธานาธิบดีซู
ฮาร์โต ต้องใช้ก าลังปราบจลาจล และบานปลายไปสู่การยิงนักศึกษามหาวิทยาลัยเสียชีวิต ส่งผลท าให้
เกิดแรงกดดันให้ประธานาธิบดีซูฮาร์โตต้องลาออกจากต าแหน่งและส่งมอบต าแหน่งประธานาธิบดีแก่
รองประธานาธิบดีตามข้อก าหนดในรัฐธรรมนูญ รวมระยะเวลาการด ารงต าแหน่งทั้งสิ้น 30 ปี 

  ใน ค.ศ.1998 (พ.ศ. 2541) เมื่อรองประธานาธิบดีบาคารุดดิน ยูซุฟ ฮาบีบี 
(Bacharuddin Jusuf Habibie)  เ ข้ า รั บต าแหน่ ง ตามข้ อก าหนด ในรั ฐธ รรมนูญ   ในต่ อมา 
ประธานาธิบดีบาคารุดดิน ยูซุฟ ฮาบีบี ก็ได้จัดให้มีการเลือกตั้งทางอ้อมโดยสภาที่ปรึกษาประชาชน 

                                                           

 15 เพ่ิงอ้าง, น. 180. 
 16 ศูนย์โลกสัมพันธ์ไทย สถาบันเอเชียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , “ระเบียบใหม่ 
(Orde Baru) : เครื่องมือค้ าจุนอ านาจของประธานาธิบดีซูฮาร์โต,” สืบค้นเมื่อ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2558 
จาก http://www.thaiworld.org. 
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ซึ่ งผลปรากฏว่านายอับดุลเราะห์มาน วาฮิด (Abdurrahman Wahid) ได้รับเลือกตั้ งให้เป็น
ประธานาธิบดี โดยระหว่างการด ารงต าแหน่งนั้นได้รับการยอมรับจากสื่อมวลชนและกลุ่มศาสนาต่าง 
ๆ แต่ต่อมาประธานาธิบดีอับดุรเราะห์มาน วาฮิด กลับถูกสภาอภิปรายไม่ไว้วางใจเนื่องจากกรณีการ
ยักยอกทรัพย์และทุจริตท าให้ถูกสภาถอดถอนออกจากต าแหน่งใน ค.ศ. 2001 (พ.ศ. 2544) รวม 
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งทั้งสิ้น 2 ปี 

  หลังจากนั ้นได้มีการจัดการเลือกตั ้งประธานาธิบดีทางอ้อมโดยสภาที่ปรึกษา
ประชาชน ซึ ่งผลปรากฏว ่านางเมกาวาตี เซต ียาวาตี ซ ูการ ์โนปูตร ี ( Megawati Setiawati 
Sukarnoputri) บุตรสาวของอดีตประธานาธิบดีซูการ์โนได้รับการเลือกตั้งให้เป็นประธานาธิบดี
หญิงคนแรกของอินโดนีเซีย โดยด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม ค.ศ. 2001 (พ.ศ. 2544) 
ถึง วันที่ 19 ตุลาคม ค.ศ. 2004 (พ.ศ. 2548) ระหว่างด ารงต าแหน่งแม้นางเมกาวาตีจะได้รับการ
สนับสนุนจากกองทัพ แต่ขณะนั้นสถานการณ์ภายในประเทศอินโดนีเซียมีปัญหารุมเร้ามากมาย 
ทั้งปัญหาการเมือง สังคม และเศรษฐกิจที่ไม่ฟื้นตัว ปัญหาทุจริตที่ยังมีเรื่อยมา และปัญหาใหญ่ที่
ส าคัญ คือ ปัญหาการก่อการร้าย อันเนื่องจากเหตุการณ์โจมตีสหรัฐฯ เมื่อ 11 กันยายน ค.ศ. 
2000 (พ.ศ. 2543) และการโจมตีอัฟกานิสถานของสหรัฐฯ ใน ค.ศ. 2001 (พ.ศ. 2544) ท าให้มี
กลุ่มต่อต้านสหรัฐฯ และชาวตะวันตก เกิดขึ้นมากมายในอินโดนีเซีย และได้มีการก่อความรุนแรง
หลายครั้ง ซึ่งครั้งที่รุนแรงที่สุด คือ การลอบวางระเบิดสถานบันเทิงที่เกาะบาหลี จนมีผู้เสียชีวิต
กว่า 200 คน จนท าให้รัฐบาลอินโดนีเซียต้องด าเนินการในการต่อต้านปราบปรามการก่อการร้าย
อย่างเข้มงวดจนถึงปัจจุบัน  

  ต่อมาใน ค.ศ. 2004 (พ.ศ. 2547) ภายหลังการปฏิรูปการเมืองและการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ ซึ่งมีการก าหนดให้มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยตรงจากประชาชน17 จึงได้มีการจัดการ
เลือกตั้งประธานาธิบดีโดยตรงครั้งแรก โดยผลปรากฏว่าพลเอกซูซีโล บัมบัง ยูโดโยโน (Susilo 
Bambang Yudhoyono) ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นประธานาธิบดี ซึ่งในเบื้องต้นไม่ได้รับการยอมรับ
จากประชาชนมากนัก เนื่องจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งนี้ต้องด าเนินการถึงสองรอบเพราะ ใน
การเลือกตั้งรอบแรกไม่เป็นตามเกณฑ์การรวมคะแนนเสียงตามข้อก าหนดของรัฐธรรมนูญ แต่ ใน
ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่พลเอกชูชีโล สามารถบริหารประเทศได้เป็นอย่างดี ทั้งจัดการแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ เช่น การเจรจากับอาเจะห์จนเกิดสันติภาพ และการดูแลความขัดแย้งระหว่างเผ่าพันธุ์ ต่าง ๆ  

                                                           

 17 การก าหนดให้มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยตรงตามรัฐธรรมนูญก าหนดให้ผู้ที่ได้เป็น
ประธานาธิบดีต้องได้เสียงมากกว่าร้อยละ 50 ของผู้ออกเสียงและหากไม่มีผู้ได้คะแนนเสียงเกินร้อยละ 
50 ในการเลือกตั้งครั้งแรกให้มีการจัดการเลือกตั้งครั้งที่สองโดยน าเฉพาะผู้ได้คะแนนเสียงอันดับที่ 1 
และ 2 มาแข่งขันกันอีกครั้งโดยผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดจะได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประธานาธิบดี 
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จนสามารถยุติความรุนแรง รวมทั้งฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของอินโดนีเซียให้มีความเข้มแข็ง เติบโตอย่าง
รวดเร็ว ท าให้ได้รับการยอมรับได้รับและไว้วางใจจากประชาชนให้ด ารงต าแหน่งประธานาธิบดีเป็น
สมัยที่ 2 ต่อเนื่องอีกวาระในสมัยถัดมา รวมระยะเวลาการด ารงต าแหน่งทั้งสิ้น 10 ปี 

  ปัจจุบัน ค.ศ. 2017 (พ.ศ. 2560) ประเทศอินโดนีเซีย อยู่ภายใต้การน าของรัฐบาล
นายโจโก วีโดโด (Joko Widodo) อดีตนายกเทศมนตรีของเมืองโซโล (Solo) ที่ได้รับการเลือกตั้งให้
เป็นประธานาธิบดีโดยตรงจากประชาชน ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2014 (พ.ศ. 2557) โดยนายโจโก วีโดโดถือ
เป็นประธานาธิบดีคนแรกที่ไม่ได้สืบอ านาจมาจากกองทัพ โดยระหว่างการด ารงต าแหน่งนั้นนายโจโก 
วีโดโดได้วางนโยบายเพื่อมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาการคอรัปชั่น การส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นต้น 

 
  1.2 ลักษณะประชากรของประเทศอินโดนีเซีย 

  ประเทศอินโดนีเซียมีค าขวัญประจ าชาติว่า “ความเป็นหนึ่งเดียวในความหลากหลาย 
(Bhinneka Tunggal Ika) เพ่ือความสามัคคีในชนต่างเผ่า” เนื่องจากเป็นประเทศที่มีมากกว่า 300 
กลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งประกอบด้วยประชากรเชื้อสายพ้ืนเมืองท้องถิ่น ได้แก่ เชื้อสายชวา (Javanese) เชื้อ
สายซุนดา (Sundanese) เชื้อสายมาเล (Malay) เชื้อสายมาดูรา (Maduranese) อีกท้ังประชากรเชื้อ
สายจากต่างถ่ิน ได้แก่ เชื้อสายอินเดีย เชื้อสายจีน และเชื้ออาหรับ  

  ปัจจุบันประเทศอินโดนีเซียมีประชากรทั้งหมดประมาณ 255 ล้านคน ซึ่งมีจ านวนมาก
ที่สุดในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยส่วนใหญ่เป็นประชากรวัยท างาน การเรียงล าดับ
สัดส่วนของจ านวนประชากรทั้งหมดโดยจ าแนกตามช่วงวัยอายุ สามารถแบ่งออกเป็น 4 ช่วงวัย ได้แก่ 
ล าดับที่หนึ่ง ประชากรวัยท างาน (ช่วงอายุ 25-54 ปี) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 42.3 ของประชากรทั้งหมด 
ล าดับที่สอง ประชากรวัยเด็ก (ช่วงอายุ 0-14 ปี) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.2 ของประชากรทั้งหมด 
ล าดับที่สาม ประชากรวัยรุ่น (ช่วงอายุ 15-24 ปี) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.1 ของประชากรทั้งหมด 
และล าดับที่สี่ ประชากรวัยผู้สูงอายุ (ช่วงอายุ 55 ปีขึ้นไป) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.4 ของประชากร
ทั้งหมด18  

  ส าหรับการกระจายตัวของประชากรนั้น ประชากรของประเทศอินโดนีเซียส่วนใหญ่
อาศัยอยู่ในบริเวณเกาะชวา ซึ่งเป็นที่ตั้งของกรุงจาการ์ตาเมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซีย และอาจ
เรียงล าดับสัดส่วนการกระจายตัวของประชากรของจ านวนประชากรทั้งหมดโดยจ าแนกตามบริเวณพ้ืนที่
ต่าง ๆ ได้ ดังนี้ ล าดับที่หนึ่ง บริเวณพ้ืนที่เกาะชวา คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 74 ของประชากรทั้งหมด 
ล าดับที่สอง บริเวณพ้ืนที่เกาะสุลาเวสี คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6 ของประชากรทั้งหมด ล าดับที่สาม 

                                                           

 18 ศูนย์อาเซียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, “ข้อมูลทั่วไปอินโดนีเซีย,” สืบค้นเมื่อ 
22 ตุลาคม 2559 จาก http://www.fact.fti.or.th/th. 
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บริเวณพ้ืนที่เกาะนุสาเตงการา บาหลี และติมอร์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5 ของประชากรทั้งหมด ล าดับ
ที่สี่ บริเวณพ้ืนที่เกาะสุมาตรา คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4 ของประชากรทั้งหมด และล าดับที่ห้า บริเวณ
พ้ืนที่เกาะกาลิมันตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4 ของประชากรทั้งหมด นอกจากนั้นเป็นประชากรชาว
พ้ืนเมืองกระจายอยู่ตามเกาะขนาดเล็กต่าง ๆ เช่น เกาะมาลูกู เกาะอิเรียนจายา เป็นต้น คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 7 ของประชากรทั้งหมด19 

  หากพิจารณาจากลักษณะของประชากรของประเทศอินโดนีเซียที่มีความหลากหลาย
ทางเชื้อชาติ และการกระจายตัวของประชากรตามลักษณะภูมิศาสตร์ของประเทศอินโดนีเซียที่มีพ้ืนที่
ส่วนใหญ่เป็นหมู่เกาะ ท าให้ประชากรที่กระจายอยู่ในบริเวณพ้ืนที่ต่าง ๆ มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ศาสนา ความเชื่อ และการประกอบอาชีพ โดยสามารถจัดกลุ่มเพ่ือจ าแนกลักษณะการ
ประกอบอาชีพ วัฒนธรรมการนับถือศาสนา ตลอดจนการประกอบอาชีของชาวอินโดนีเซียตามบริเวณ
พ้ืนทีต่่าง ๆ ในประเทศอินโดนีเซียได้ ดังนี้ 
  1) บริเวณพ้ืนที่ตามชายฝั่งของเกาะต่าง ๆ ซึ่งเป็นท่าเรือ ท าให้สะดวกต่อการติดต่อ
ค้าขายจึงมีชาวมุสลิมต่างถิ่นที่มาจากประเทศเพ่ือนบ้านเข้ามาจ านวนมาก ประชากรส่วนใหญ่จะนับ
ถือศาสนาอิสลาม จึงมีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวมุสลิม และการประกอบอาชีพส่วน
ใหญ่จึงเกี่ยวข้องกับการประมง และค้าขายในชุมชน 
  2) บริเวณพ้ืนที่ศูนย์กลางของเกาะขนาดเล็กต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของชาว
พ้ืนเมืองมาตั้งแต่ดั้งเดิม ประชากรส่วนใหญ่ไม่นับถือศาสนาแต่ด ารงชีวิตบนศีลธรรมพ้ืนฐานของชาว
พ้ืนเมือง เช่น หลักชวยเหลือเกื้อกูลกันในกิจการงาน (Kotong Royong) หลักการตัดสินใจร่วมกัน 
(Musyawarah-mufakat) เป็นต้น20 จึงมีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวพ้ืนเมือง  
การประกอบอาชีพของประชากรมีความหลากหลายกันไป เช่น การท าเกษตรกรรม เพาะปลูก ท าการ
ปศุสัตว์ บนพ้ืนที่ราบของเกาะตามบรรพบุรุษ21 

                                                           

 19 Central Intelligence Agentcy, “The World Factbook,” Retrieved on 22 
October 2015 from https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/rankorder/2119. 
 20 ค าว่า Kotong Royong อ่านว่า โกตอง โรยอง หมายถึงการร่วมมือท างาน ในลักษณะ
การช่วยกันลงแขกท านาของไทย และค าว่า musyawarah-mufakat อ่านว่า มูสยาวารา มูฟากัต 
แปลว่าการตัดสินใจร่วมกันเป็นหมู่คณะในลักษณะการปกครองแบบประชาธิปไตย. 
 21 Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, ( Jakarta:  PT Remaja 
Rosdakarya Bandung, 2008).  
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  3) บริเวณพ้ืนที่เขตเมืองหลวงบนเกาะชวา เป็นที่ตั้งของกรุงจาการ์ตาเมืองหลวงของ
ประเทศอินโดนีเซีย ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธและฮินดู จึงมีวัฒนธรรมที่ผสมผสาน
ระหว่างศาสนาพุทธนิกายเถรวาทและพราหมณ์ฮินดู การประกอบอาชีพส่วนมีความหลากหลาย
หลากหลาย มีวิถีชีวิตในลักษณะชุมชุนเมือง 
 
 1.3 ภาษาในประเทศอินโดนีเซีย 

   ประเทศอินโดนีเซีย มีภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย (Bahasa Indonesia) เป็นภาษา
ประจ าชาติ โดยก าหนดไว้ในปฏิญญาซุมปะฮ์เปอมูดา เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ค.ศ.1928 (พ.ศ. 2471) 
และต่อมาได้มีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ค.ศ.1945 (พ.ศ.2488)22 

   ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย มีรากมาจากภาษาตระกูลออสโตรนีเซียน (Austronesia)23 ซึ่ง
เป็นตระกูลภาษาที่แพร่หลายในหมู่เกาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมหาสมุทรแปซิฟิก โดยตัวเขียน
จะใช้อักษรโรมันมีลักษณะคล้ายคลึงกับภาษามาลายู และค าศัพท์ส่วนใหญ่จะมาจากภาษาสันสกฤต 
ดัตช์ และโปรตุเกส เนื่องจากได้รับอิทธิพลทางภาษาจากประเทศเจ้าอาณานิคมในยุคก่อน ซึ่งใน
ปัจจุบันภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียได้ถูกประกาศให้ใช้เป็นภาษาหลักของประเทศ ภายหลังจากประกาศ
เอกราช จึงถือเป็นภาษาที่ใช้ในราชการ การศึกษา และสื่อสารมวลชน แต่อย่างไรก็ดีประชากร
บางส่วนยังคงมีการใช้ภาษาท้องถิ่นซึ่งเป็นภาษาแม่ของตนในเขตชุมชนเมืองอยู่ เช่น ภาษาชวา ภาษา
ซุนดา เป็นต้น  

 
  1.4 ศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย 

  ประเทศอินโดนีเซีย ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ประชากรมีอิสระในการนับถือศาสนา 
เนื่องจากประเทศอินโดนีเซียมิได้บัญญัติให้ศาสนาใดศาสนาหนึ่งเป็นศาสนาประจ าชาติโดยตรง แต่ได้
วางหลักการพ้ืนฐานแห่งรัฐเกี่ยวกับความเชื่อและมีการให้หลักประกันเสรีภาพในการนับถือศาสนา
ของประชาชน ไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ค.ศ. 1945 (พ.ศ. 2488) ความว่า 
“สาธารณรัฐคงไว้ซึ่งความเชื่อมั่นในองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งศักดิ์สิทธิสูงสุดแต่พระองค์เดียว และคงไว้ซึ่ง

                                                           

 22 Indonesia's Constitution of 1945, Reinstated in 1959, with Amendments through 
2002 Article 36 “The national language shall be Indonesian (Bahasa Indonesia)”. 
 23 ค าว่า ออสโตรนีเซียน มาจากภาษาละติน ค าว่า austro (ลมใต้) รวมกับภาษากรีก ค าว่า 
nesos (เกาะ) หมายถึง ตระกูลภาษาของชาวเกาะ  
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หลักประกันเสรีภาพแก่ประชาชนที่จะนับถือศาสนาและแสดงออกซึ่งความเชื่อของตนด้วย”24 ทั้งนี้ 
อดีตประธานาธิบดีซูฮาร์โตได้เคยก าหนดการรับรองศาสนาไว้ ในกฎหมายทั้งสิ้น 6 ศาสนา ตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการดูหมิ่นเหยียดหยามศาสนา (Law No. 5 of 1969) ได้แก่ ศาสนา
อิสลาม ศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ ศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิก ศาสนาฮินดู ศาสนาพุทธ และ
ศาสนาขงจื๊อ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการดูหมิ่นเหยียดหยามศาสนาฉบับดังกล่าวนี้ถือว่าศาสนา
คริสต์นิกายโปรเตสแตนต์เป็นศาสนาหนึ่งและศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกก็เป็นอีกศาสนาหนึ่ง และยัง
ถือว่าลัทธิขงจื๊อมีสถานะเป็นศาสนาอีกด้วย ซึ่งต่อมา ในวันที่ 27 มกราคม ค.ศ. 1979 (พ.ศ. 2522)  
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติว่า ขงจื๊อไม่ใช่ศาสนา และได้มีค าสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ (Directive 
by the Minister of Home Affairs No. 77/2535 POUD) เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม ค.ศ. 1990 (พ.ศ. 
2533) ยืนยันว่าศาสนาที่กฎหมายรับรองมีเพียง 5 ศาสนา ซึ่งได้แก่ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์นิกาย
โปรเตสแตนต์ ศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิก ศาสนาฮินดู ศาสนาพุทธ25  

  ในปัจจุบัน ค.ศ. 2016 (พ.ศ. 2559) จากการส ารวจประชากรพบว่า ประชากรส่วนใหญ่
ของประเทศอินโดนีเซียนับถือศาสนาอิสลาม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 86.1 ของประชากรทั้งประเทศ 
รองลงมา คือ ศาสนาคริสต์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.7 ของประชากรทั้งประเทศ ศาสนาฮินดู คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 1.8 ของประชากรทั้งประเทศ และศาสนาพุทธกับลัทธิขงจื๊อรวมกัน คิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 3.4 ของประชากรทั้งประเทศ 26 

1.4.1 ศาสนาอิสลาม 

                                                           

 24 Indonesia's Constitution of 1945, Reinstated in 1959, with Amendments 
through 2002 Article 29 
  1. The State shall be based upon the belief in the One and Only God.  
  2. The State guarantees all persons the freedom of worship, each according to 
his/her own religion or belief. 
 25 Heriyanto Yang, “The History and Legal Position of Confucianism in Post-
Independence Indonesia,” Marburg Journal of Religion (2005), Volume 10, No. 1, p. 1-8.  
 26 ศูนย์อาเซียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, “ข้อมูลทั่วไปอินโดนีเซีย,” สืบค้นเมื่อ 
22 ตุลาคม 2559 จาก http://www.fact.fti.or.th/th. 
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    ศาสนาอิสลามได้เริ่มเข้ามาในประเทศอินโดนีเซียตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 13 
บริเวณช่องแคบมะละกาซึ่งเป็นเมืองท่าที่ส าคัญ โดยเป็นผลมาจากการติดต่อค้าขายกับชาวต่างถิ่นที่
เป็นชาวมุสลิม แล้วจึงรับเอาศาสนาอิสลามเข้ามาด้วย27 
    ศาสนาอิสลามในอินโดนีเซีย แบ่งออกเป็น 2 นิกาย ได้แก่ นิกายสุหนี่ มีจ านวน      
ผู้นับถือคิดเป็นร้อยละ 99 ของประชากรที่นับถือศาสนาอิสลาม และนิกายชีอะฮ์ มีจ านวนผู้นับถือ  
คิดเป็นร้อยละ 1 ของประชากรที่นับถือศาสนาอิสลาม28 ซึ่งทั้งสองนิกายต่างยึดถือการปฏิบัติตาม
คัมภีร์อัลกุรอานอย่างเคร่งครัดแต่แตกต่างกันที่ความเชื่อเรื่องผู้น าศาสนาที่สืบต่อจากพระศาสดา 
โมฮัมหมัดโดยนิกายสุหนี่เห็นว่าพระศาสดาไม่ได้แต่งตั้งผู้สืบต่อต าแหน่งผู้น าศาสนาไว้ ชาวมุสลิมจึงชอบ
ที่จะเลือกสรรผู้น าตามความเหมาะสม ส่วนนิกายชีอะฮ์เห็นว่าพระศาสดาได้แต่งตั้งผู้สืบต่อต าแหน่ง
ผู้น าศาสนาไว้ตามบัญชาของพระผู้เป็นเจ้า ชาวมุสลิมจึงไม่อาจที่จะเลือกสรรผู้น าได้เอง แต่ให้สืบ
ทอดตามสายโลหิตของพระศาสดาโมฮัมหมัดสืบต่อไป 

1.4.2 ศาสนาคริสต์ 
     ในจ านวนประชากรของประเทศอินโดนีเซียที่นับถือศาสนาคริสต์ แบ่งออกเป็น 2 
นิกาย ได้แก่ นิกายโปรเตสแตนต์ คิดเป็นร้อยละ 70 ของประชากรที่นับถือศาสนาคริสต์ และนิกาย
โรมันคาทอลิก คิดเป็นร้อยละ 30 ของประชากรที่นับถือศาสนาคริสต์ 29 ซึ่งทั้งสองนิกายต่างเชื่อมั่นใน
พระเจ้าองค์เดียวกัน แต่แตกต่างกันที่ความเชื่อเรื่องค าสอนบางประการ คัมภีร์ที่ใช้อ้างอิง การนับถือ
พระแม่มารี นักบุญ และพิธีกรรมทางศาสนา 

   1) ศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ นิกายโปรเตสแตนต์ได้เริ่มเข้ามาในประเทศ
อินโดนีเซียตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 16 บริเวณเกาะสุลาเวสีและทอราจันทางภาคตะวันออกของ
ประเทศ โดยเป็นผลมาจากการตกเป็นอาณานิคมของเนเธอร์แลนด์ แล้วจึงรับเอาศาสนาคริสต์นิกาย
โปรเตสแตนต์เข้ามาด้วย30 นิกายโปรเตสแตนต์ เห็นว่าคัมภีร์ที่ใช้อ้างอิงมี 39 คัมภีร์ ซึ่งไม่รับเอาคัมภีร์
อธิกธรรม (Deutero-Canonical Scripture) มาใช้รวมด้วยกัน เนื่องจากไม่เชื่อเรื่องแดนช าระก่อน
ขึ้นสู่สวรรค์ อีกทั้งไม่ได้ให้ความส าคัญกับพระแม่มารีและนักบุญ เพราะมิใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่เป็นผู้ที่
ปฏิบัติดีที่พึงน าเป็นแบบอย่างเท่านั้น จึงไม่มีนักบวชในนิกายนี้ และไม่มุ่งเน้นพิธีกรรมทางศาสนา  

                                                           

 27 Clifford Geertz, The Religion of Java,  (Chicago: University Of Chicago Press, 
1976), p. 1. 
 28 Central Intelligence Agentcy, “The World Factbook,” Retrieved on 22 
October 2015 from https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook. 
 29 Ibid. 
 30 Clifford Geertz, supra note 27, p. 10. 
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   2) ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก นิกายโรมันคาทอลิกได้เริ่มเข้ามาในประเทศ
อินโดนีเซียตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15 บริเวณเกาะฟลอเรสและติมอร์ตะวันออก โดยเป็นผลมา
จากติดต่อค้าขายกับชาวโปรตุเกส แล้วจึงรับเอาศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกเข้ามาด้วย แต่ต่อมา
เกิดเหตุการณ์ต่อต้านชาวโปรตุเกสที่เอารัดเอาเปรียบชาวอินโดนีเซียโดยผูกขาดการค้าขายเครื่องเทศ
จนท าให้เกิดการขับไล่ชนชาติโปรตุเกส ท าให้ศาสนาคริสต์นิกายดังกล่าวไม่เป็นที่ยอมรับมากนัก 31 
หลักค าสอนของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ยึดหลักพระคัมภีร์ 46 คัมภีร์ โดยรับเอาคัมภีร ์
อธิกธรรม (Deutero-Canonical Scripture) มาใช้รวมด้วย เนื่องจากนิกายโรมันคาทอลิกมีความเชื่อ
เรื่องแดนช าระก่อนที่จะได้ขึ้นสู่สวรรค์ นอกจากนี้ ยังให้ความส าคัญกับพระแม่มารีและนักบุญ
เช่นเดียวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดังเช่นการเคารพพระเยซู โดยมีนักบวชเป็นผู้สืบทอดและท าพิธีกรรมทาง
ศาสนา   

1.4.3 ศาสนาฮินดู 
    ศาสนาฮินดูได้เริ่มเข้ามาในประเทศอินโดนีเซียตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 5 
บริเวณเกาะบาหลี เกาะสุมาตรา และเกาะชวา โดยเป็นผลมาจากการติดต่อค้ าขายกับชาวอินเดีย  
แล้วจึงรับเอาศาสนาอิสลามเข้ามาด้วย ซึ่งเป็นศาสนาที่มีการนับถือเทพเจ้าหลายพระองค์ โดยมีค า
สอนโมกษะที่มีหลักการเกี่ยวกับการหลุดพ้นว่า "ผู้ใดรู้แจ้งในอาตมันของตนว่าเป็นหลักอาตมันของ
โลกพรหมแล้วผู้นั้นย่อมพ้นจากสังสาระการเวียนว่าย ตาย เกิด และจะไม่ปฏิสนธิอีก" อันถือว่าเป็น
หลักความดีสูงสุดซึ่งเปรียบได้กับนิพพานของศาสนาพุทธแต่มุ่งเน้นพิธีกรรมทางศาสนา 
    มีข้อสังเกตว่า หลักความเชื่อและพิธีกรรมทางศาสนาของฮินดูเป็นรากฐานของ
วัฒนธรรมของประเทศอินโดนีเซียหลายประการ เช่น อิทธิพลทางภาษาสันสกฤตและภาษาปัลลวะ  
ซึ่งได้วิวัฒนาการเป็นภาษาชวาในเวลาต่อมา อิทธิพลทางวรรณคดีเรื่องปาราราตัน อิทธิพลทาง
ศิลปะการแสดงวายัง ซึ่งหุ่นที่ท าจากแผ่นหนังคล้ายกับหนังตะลุง เป็นต้น ซึ่งมีอยู่ในบริเวณเกาะบาหลี
ในปัจจุบัน32 

1.4.4 ศาสนาพุทธ 
     ศาสนาพุทธได้เริ่มเข้ามาในประเทศอินโดนีเซียตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 2 
บริเวณเกาะสุมาตรา และเกาะชวา โดยเป็นผลมาจากการจัดตั้งอาณาจักรศรีวิชัยซึ่งนับถือศาสนาพุทธ
ลงบนพ้ืนที่บริเวณดังกล่าว แล้วจึงเผยแผ่และขยายพุทธศาสนาออกไปในบริเวณใกล้เคียง โดยมี

                                                           

 31 Ibid., p. 12. 
 32 ภูวดล ทรงประเสริฐ, อินโดนีเซีย : อดีตและปัจจุบัน. 
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หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ส าคัญ ได้แก่ มหาสถูปโบโรบูดูร์ (Borobudur) บุโรพุทโธ หรือ บาราบูดูร์ 
(Barabudur) ซึ่งเป็นสถูปเจดีย์แบบพุทธมหายานที่ผสมผสานกับศิลปะจากศาสนาฮินดูอีกด้วย33  
     ศาสนาพุทธมีค าสอนเกี่ยวกับนิพพานซึ่งเป็นค าสอนเพ่ือให้มนุษย์หลุดพ้นจากการ
เวียนว่ายตายเกิด ตลอดจนค าสอนที่เรียกว่าอริยสัจ 4 ซึ่งเป็นวิธีการแก้ไขสาเหตุแห่งความทุกข์ทั้งปวง 
ส าหรับผู้นับถือศาสนาพุทธส่วนใหญ่เป็นประชากรที่อาศัยอยู่ในกรุงจาการ์ตาเมืองหลวงของประเทศ 

1.4.5 ลัทธิขงจื๊อ 
     ลัทธิขงจื๊อได้เริ่มเข้ามาในประเทศอินโดนีเซียตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษท่ี 3 บริเวณ
เกาะชวา โดยเป็นผลมาจากการพ่อค้าชาวจีนได้เข้ามาติดต่อค้าขายและตั้งถิ่นฐานในบริเวณดังกล่าว 
แล้วจึงรวมกลุ่มกันระหว่างพ่อค้าชาวจีนเพ่ือเผยแผ่แนวความคิดปรัชญาขงจื๊อ ต่อมาในปัจจุบันได้มี
การจัดตั้งเป็นองค์กรขงจื๊อ (Tiong Hoa Hwee Koan) และสร้างวัดขงจื๊อแห่งอินโดนีเซีย (Majelis 
Tinggi Agama Konghucu Indonesia) เพ่ือเผยแผ่ค าสอนปรัชญาลัทธิขงจื๊ออีกด้วย 
     ลัทธิขงจื๊อมีค าสอนเชิงปรัชญาจากนักปราชญ์ชาวจีน โดยมีพ้ืนฐานจากศาสนา
พุทธ แต่มุ่งเน้นปรัชญาด้านศีลธรรมส่วนตัว และศีลธรรมในการปกครอง ความถูกต้องเหมาะสมของ
ความสัมพันธ์ในสังคม และความยุติธรรมและบริสุทธิ์ ส าหรับผู้นับถือลัทธิขงจื๊อเป็นประชากรที่อาศัย
อยู่ในกรุงจาการ์ตาเมืองหลวงของประเทศ  
 
(2) ภาพรวมด้านสังคมและวัฒนธรรมของประเทศอินโดนีเซีย 
 

ส าหรับการศึกษาข้อมูลเชิงนโยบายภายในประเทศและนโยบายความร่วมมือระหว่าง
ประเทศที่เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมของประเทศอินโดนีเซีย ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวม
ด้านสังคมและวัฒนธรรมของประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งประกอบด้วยนโยบายด้านสังคมและวัฒนธรรม
และข้อมูลเกี่ยวกับความตกลงระหว่างประเทศด้านสังคมและวัฒนธรรม ดังนี้ 

  2.1 นโยบายด้านสังคมและวัฒนธรรม 
  นโยบายด้านสังคมและวัฒนธรรมที่ส าคัญของประเทศอินโดนีเซีย และมีบทบาทต่อการ

ด าเนินชีวิตของประชาชน และการปกครองประเทศ ได้แก่ นโยบายหลักปัญจศีล นโยบายการส่งเสริม
วัฒนธรรม นโยบายสนับสนุนการศึกษาและสังคม ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 2.1.1 นโยบายหลักปัญจศีล (Pancasila)  
     หลักพ้ืนฐานด้านสังคมและวัฒนธรรมของประเทศอินโดนีเซียตั้งอยู่บนหลักปัญจศีล 
(Pancasila) ซึ่งหมายถึง หลัก 5 ประการที่เป็นอุดมการณ์แห่งรัฐของอินโดนีเซีย ประกอบด้วย  

                                                           

 33 เพ่ิงอ้าง. 
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1. ความเชื่อในพระผู้เป็นเจ้า 2. มนุษยนิยม 3. ชาตินิยมแห่งความเป็นอินโดนีเซีย 4. หลักการแห่ง
ประชาธิปไตยที่อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชน และ 5. ความยุติธรรมทางสังคม เพ่ือสร้างความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันของชนชาติอินโดนีเซียที่มีความหลากหลาย (Unity of Diversity)34 ทั้งด้านเชื้อ
ชาติ ศาสนาและลัทธิความเชื่อ และยังสื่อความหมายถึงสัญลักษณ์ทั้งห้าบนตราแผ่นดินของประเทศ
อินโดนีเซีย35 โดยหลักการนี้ได้ถูกก าหนดขึ้นโดยอดีตประธานาธิบดีซูการ์โนนับตั้งแต่การประกาศ 
เอกราชใน ค.ศ. 1945 (พ.ศ. 2488) ในการแถลงต่อคณะกรรมการเตรียมตรวจสอบเพ่ือเตรียมความ
พร้อมแกก่ารเป็นเอกราช (Investigating Committee for the Preparation of Independence: BPUPKI)  
     อย่างไรก็ดี ก่อนหน้านี้หลักการดังกล่าวได้ถูกต่อต้านจากประชาชนมุสลิมบางส่วน
โดยเฉพาะกลุ่มอนุรักษ์นิยมที่ต้องการให้ประเทศอินโดนีเซียเป็นรัฐอิสลาม เนื่องจากการน าเอา
หลักการที่มนุษย์สร้างขึ้นมายกย่องให้สูงกว่าคัมภีร์อัลกุรอานซึ่งเป็นคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งขัดต่อ
หลักการของชาวมุสลิม จึงได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักปัญจศีลให้มีหลักการที่สอดคล้องกับความ
เชื่อในพระผู้เป็นเจ้าดังเช่นปัจจุบัน และได้น ามาบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
อีกทั้งได้รับรองไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการ (Law No. 11 of 
1983) ในเวลาต่อมา 

                                                           

 34 Ken Ward, “ Soeharto’ s New Order and its Legacy,”  Retrieved on 22 
October 2015 from http://press-files.anu.edu.au. 
 35 ตราแผ่นดินของอินโดนีเซีย มีชื่อว่า "ตราพญาครุฑปัญจศีล" ลักษณะเป็นรูปพญาครุฑ     
มีขนปีกข้างละ 17 ขน หาง 8 ขน โคนหาง 19 ขน และคอ 45 ขน หมายถึง วันที่ 17 สิงหาคม ค.ศ. 
1945 ซึ่งเป็นวันประกาศเอกราชกลางตัวพญาครุฑนั้นมีรูปโล่ ภายในโล่แบ่งเป็นสี่ส่วนและมีโล่ขนาด
เล็กช้อนทับอีกชั้นหนึ่ง ช่องซ้าย บนของโล่บรรจุรูปหัวควายป่า ถือเป็นสัญลักษณ์ของประชาชน  
ช่องขวาบนบรรจุรูปต้นไทร หมายถึง ลัทธิชาตินิยม ช่องซ้ายล่าง บรรจุรูปดอกฝ้ายและช่อรวงข้าว 
ได้แก่ความยุติธรรมในสังคม ช่องขวาล่างบรรจุสร้อยสีทองร้อยทรงสี่เหลี่ยมสลับทรงกลม คือ หลักการ
ของมนุษยธรรม และความผูกพันในสังคมมนุษย์ที่ไม่มีจุดสิ้นสุดพ้ืนโล่ของช่องซ้ายบนขวาล่างนั้น 
มีสีแดง ส่วนกลางนั้นมีสีด าที่มีโล่ขนาดเล็กสีขาวบรรจุรูปดาวสีทอง หมายถึง ความเชื่อ ในพระเจ้า  
เบื้องล่างของตราที่เท้าของพญาครุฑนั้นจับแพรแถบสีขาว บรรจุค าขวัญประจ าชาติซึ่งเขียนเป็นภาษา
อินโดนีเซียอย่างเก่าความว่า "Bhinneka Tunggal Ika" แปลได้ว่า "เอกภาพท่ามกลางความ
หลากหลาย" เหตุที่เรียกชื่อตราพญาครุฑปัญจศีล เพราะในโล่กลางตรานี้ได้บรรจุสัญลักษณ์ของ
หลักการทางการเมือง 5 ข้อของอินโดนีเซีย ตราแผ่นดินนี้ออกแบบโดยสุลต่านฮามิดที่ 2 แห่ง 
ปอนติอานัก (Sultan Hamid II of Pontianak) และได้ประกาศใช้เป็นตราแผ่นดินของอินโดนีเซีย 
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2493 
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2.1.2 นโยบายการส่งเสริมทางวัฒนธรรม  
   นโยบายการส่งเสริมทางวัฒนธรรมภายในประเทศอินโดนีเซีย ตามรัฐธรรมนูญ

แห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ค.ศ. 1945 (พ.ศ. 2488) มาตรา 3236 ซึ่งก าหนดให้รัฐมีหน้าที่ส่งเสริม
วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ประจ าชาติ วัฒนธรรมของชนพ้ืนเมืองอินโดนีเซีย รวมถึงหลักชาตินิยมแห่ง
ความเป็นอินโดนีเซียที่เป็นส่วนหนึ่งของหลักปัญจศีล (Pancasila) โดยก าหนดไว้ในหมวดที่ 11  
ว่าด้วยการศึกษา และให้กระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ37 
    ทั้งนี้ ปัจจุบันรัฐบาลอินโดนีเซียได้ให้ความส าคัญต่อการส่งเสริมวัฒนธรรม โดยได้
ก าหนดแนวทางเพ่ือส่งเสริมทางวัฒนธรรมไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแห่งชาติระยะกลาง 5 ปี 
(Medium Term Development Plan) ตั้งแต่ฉบับที่ 4 (ค.ศ. 1984-1988) เรื่อยมาจนกระทั่งฉบับ
ปัจจุบันฉบับที่ 6 (ค.ศ. 2015-2019) มีรายละเอียด ดังนี้ 
    1) การส่งเสริมการศึกษาประวัติศาสตร์ การอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุและ
การพัฒนาพิพิธภัณฑสถาน  

ส าหรับการส่งเสริมการศึกษาประวัติศาสตร์ ประเทศอินโดนีเซียได้มีการปรับปรุง
และเผยแพร่หนังสือชุดประวัติศาสตร์ชาติอินโดนีเซียจ านวนทั้งหมด 6 เล่ม จัดพิมพ์ครั้งแรกใน พ.ศ. 
2524 มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติอินโดนีเซียตั้งแต่สมัยดึกด าบรรพ์จนถึงยุคปัจจุบัน 
นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมด้านงบประมาณในการจดทะเบียนโบราณสถานและสถานที่ส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ ตลอดจนมีนโยบายจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ในเมืองส าคัญ การจัดการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่
ที่ประจ าการและการให้เงินทุนอุดหนุนพิพิธภัณฑ์ท่ีเป็นของเอกชนอีกด้วย38 

                                                           

 36 Indonesia's Constitution of 1945, Reinstated in 1959, with Amendments 
through 2002 Article 32 
  1. The State shall advance the national culture of Indonesia among the 
civilisations of the world by assuring the freedom of society to preserve and to develop 
cultural values. 
  2. The State shall respect and preserve local languages as national cultural 
treasures. 
 37 ค าปรารภของรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ค.ศ.1945 (พ.ศ.2488) ค าว่า
“วัฒนธรรม” หมายถึง สิ่งที่ชาวอินโดนีเซียผลิตหรือแสดงออกที่มีความเป็นอัตลักษณ์ส าคัญและ
แสดงออกถึงเอกลักษณ์ของชาติอินโดนีเซีย 
 38 Haryati Soebadio, Cultural Policy in Indonesia, (Paris: UNESCO, 1985), 
 p. 38. 
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  2) การส่งเสริมและพัฒนาศิลปะ 
จากเดิมในอดีตประเทศอินโดนีเซียได้ให้ความส าคัญต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมและ

การพัฒนาศิลปะแต่เฉพาะชนกลุ่มใหญ่ของประเทศ39 อาทิ ชาวชวา ชาวซุนดา และชาวมลายู เป็นต้น 
ต่างกับในปัจจุบันที่รัฐบาลอินโดนีเซียได้เพ่ิมความส าคัญต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมและศิลปะของชน
พ้ืนเมือง อาทิ ชาวบาดูรา ชาวบาตัก และชนกลุ่มย่อยอ่ืน ๆ มากยิ่งขึ้น โดยรัฐบาลได้เพ่ิมงบประมาณ
และอ านาจหน้าที่ ให้แก่หน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งเสริมวัฒนธรรมในท้องถิ่น40 รวมทั้งได้มีการก าหนด
มาตรการส่งเสริมศิลปะในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมโรงละครท้องถิ่น (folk theater) 
หรือการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรม (Taman Budaya) ในเมืองส าคัญต่าง ๆ ตลอดจนการจัดเทศกาลศิลปะ
แห่งชาติ เพ่ือให้มีการแข่งขันประกวดศิลปะรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในระดับชาติและระดับภูมิภาค รวมถึง
การให้ทุนและรางวัลแก่นักศึกษาและศิลปิน เป็นต้น41 

  3) การส่งเสริมและพัฒนาภาษา วรรณกรรม หนังสือ และห้องสมุด 
ด้านการพัฒนาทักษะทางภาษา หนังสือ และห้องสมุด ประเทศอินโดนีเซียได้ให้

ความส าคัญแก่การเพิ่มอัตราการอ่านออกเขียนได้ของประชากร 42 โดยมีการก าหนดมาตรการเพ่ือ
ส่งเสริมการอ่านหนังสือ เช่น โครงการน าหนังสือสู่หมู่บ้านเพื่อการสร้างนิสัยรักการอ่านหนังสือ 43 
หรือการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างส านักพิมพ์ของรัฐ (Balai Pustaka) และส านักพิมพ์ของ
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศกับส านักพิมพ์ของเอกชนและส านักพิมพ์ต่างประเทศเพื่อให้มีการ
จัดท าค าแปลหนังสือและต าราจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาบาฮาซาตลอดจนการส่งเสริมให้มี
การจัดพิมพ์หนังสือทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมการวิจัยและการศึกษา การจัดตั้งหอสมุดแห่งชาติ 
และการสนับสนุนงบประมาณให้แก่ห้องสมุดในภูมิภาคต่าง ๆ ทั้งของรัฐและของเอกชน นอกจากนี้
ยังมีการเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร โดยจัดให้มีการฝึกอบรม และการสนับสนุนให้บุคลากรที่

                                                           

 39 Donald K. Emmerson, Indonesia Beyond Suharto Polity Economy Society 
Transition, (New York: Routledge, 2015), p. 270. 
 40 Tod Jones, “Indonesian Cultural Policy in the Reform Era ,” Retrieved on 
22 October 2015 from http://doi.org. 
 41 Haryati Soebadio, Cultural Policy in Indonesia, p. 40. 
 42 Institute for International Cooperation of the German Adult Education 
Association (DVV), “Increasing Literacy in Indonesia,” Retrieved on 22 October 2015 
from http://www.dvv-international.de. 
 43 Haryati Soebadio, Cultural Policy in Indonesia, p. 38. 
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เกี่ยวข้องไปศึกษาและอบรม ณ สถาบันต่าง ๆ ภายใต้การก ากับดูแลของหอสมุดแห่งชาติของประเทศ
อังกฤษอย่างต่อเนื่อง  

นอกจากนี้ ประเทศอินโดนีเซียได้จัดท าระบบมาตรฐานการสะกดค า ตั้งแต่ ค.ศ. 
1972 (พ.ศ. 2515)44 และได้ท าความตกลงร่วมมือกับประเทศมาเลเซียภายใต้ปฏิญญาระหว่าง
รัฐมนตรีของทั้งสองประเทศ เมื่อปี ค.ศ. 1975 (พ.ศ. 2518) เพ่ือท าการศึกษาค้นคว้าและวิจัยทางด้าน
ภาษาศาสตร์ เนื่องจากภาษาของทั้งสองประเทศมีรากฐานมาจากที่เดียวกันและมีความคล้ายคลึงกัน 
นอกจากนี้ ประเทศอินโดนีเซียยังก าหนดให้ภาษาพ้ืนเมืองต่าง ๆ เช่น ภาษาชวา  (Javanese) ภาษา
ซุนดา (Sundanese) ภาษามาดูรา (Madurese) เป็นวัฒนธรรมประจ าชาติอินโดนีเซีย โดยรัฐบาลได้
สนับสนุนให้มีการส่งเสริมการวิจัย รวบรวมและศึกษาในเชิงเปรียบเทียบและอนุรักษ์ภาษาพ้ืนเมือง
ต่าง ๆ เหล่านี้เอาไว้อีกด้วย 

ส าหรับนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาวรรณกรรม ประเทศอินโดนีเซียได้มีการ
ส่งเสริมการแปลวรรณกรรมโบราณจากภาษามาเลย์เป็นภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย และสนับสนุนให้มี
การเขียนและจัดพิมพ์นิทานพ้ืนเมืองที่สืบทอดกันมาทางวาจา มีการรวบรวมและเรียบเรียง
วรรณกรรมพ้ืนเมืองกับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาภายในประเทศและหน่วยงานท้องถิ่น45 

  4) การพัฒนาคลังวัฒนธรรม 
การพัฒนาคลังวัฒนธรรม ได้ถูกก าหนดขึ้นเพ่ือรวบรวมและเรียบเรียงหลักฐาน

ทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศอินโดนีเซีย โดยครอบคลุมถึงการหาแหล่งรวบรวม
หรือสถานที่เก็บรักษาวัตถุโบราณและวัตถุที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ ตลอดจนการบันทึก
ลักษณะที่มีความส าคัญและบ่งบอกถึงวัฒนธรรมทางพ้ืนเมืองอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่มาของวัตถุทาง
ประวัติศาสตร์ ซึ่งรัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณเพ่ือส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยทั้งซาก  
ดึกด าบรรพ์ และสิ่งอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการจัดสรรบุคลากร และการจัดตั้งส านักงานในท้องถิ่นและ
การริเริ่มโครงการต่าง ๆ เพ่ือประสานการด าเนินงาน และจัดการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรในท้องถิ่น
อย่างสม่ าเสมอ โดยการด าเนินการตามนโยบายดังกล่าวท าให้มีการผลิตผลงานที่ส าคัญ เช่น สารคดี
และการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารต่างประเทศ เป็นต้น 

  5) การส่งเสริมและพัฒนาความเชื่อและศาสนาของชนพ้ืนเมือง 

                                                           

 44 Tod Jones, “Indonesian Cultural Policy in the Reform Era”, p. 147–176. 
 45 J.  Lee, “ Language Education Policies in Indonesia,”  Retrieved on 22 
October 2015 from: http://www.languageeducationpolicy.org. 
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ประเทศอินโดนีเซียได้ก าหนดนโยบายระดับชาติเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาความเชื่อ
และศาสนาของชนพ้ืนเมือง โดยได้มีการประเมินและกลั่นกรองความเชื่อที่ไม่เป็นคุณแก่สังคม 
ตลอดจนส่งเสริมการให้ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับศาสนาและความเชื่อต่าง ๆ ดังกล่าวอย่างถูกต้อง 
โดยมุ่งเน้นให้มีการปรองดองระหว่างความคิดเห็นและความเชื่อที่ขัดแย้งกัน 

2.1.3 นโยบายสนับสนุนการศึกษาและสังคม  
   ส าหรับนโยบายเกี่ยวกับการสนับสนุนการศึกษาและสังคมของประเทศอินโดนีเซีย 

มีนโยบายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
  1) นโยบายสนับสนุนการศึกษา 

สิ่งส าคัญท่ีรัฐบาลอินโดนีเซียค านึงถึงในเรื่องนโยบายทางด้านการศึกษาตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน ได้แก่ การขยายจัดการศึกษาให้มีความครอบคลุม การปรับปรุงคุณภาพการศึกษา และ
การปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการศึกษา โดยได้มีการปรับเปลี่ยนนโยบาย
การศึกษาให้มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและเหตุการณ์ปัจจุบัน และเน้นการกระจายอ านาจ  
สู่ท้องถิ่น ปัจจุบันประเทศอินโดนีเซียได้วางแนวนโยบายการศึกษาเป็น 3 แนวทางหลัก ได้แก่  
การเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษา การปรับปรุงคุณภาพ และความเกี่ยวข้องทางการศึกษา และการ
เพ่ิมการศึกษาด้านธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม46 

1.1) การเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษา (Expansion of Access to Education)
กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ (Law No. 20 of 2003) ของประเทศอินโดนีเซียได้ก าหนดให้มีการเพ่ิม
โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน โดยก าหนดให้มีการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแก่เด็กที่มีอายุระหว่าง 7 ถึง 15 ปี 
ให้สามารถเรียนฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือการให้ดุลยพินิจแก่หน่วยงานก ากับการศึกษาในท้องถิ่นที่จะ
เลือกก าหนดเนื้อหาในหลักสูตรการเรียน การสอนให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะวัฒนธรรม
และการเมืองเฉพาะของท้องถิ่น ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษา โดยยึดถือจ านวนผู้เข้ารับ
การศึกษาเป็นหลักแทนการยึดถือจ านวนสถาบันการศึกษา เพ่ือแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ า ในการให้เงิน
สนับสนุนแก่สถาบันการศึกษาภาครัฐและสถาบันการศึกษาภาคเอกชน ท าให้รัฐสามารถจัดการศึกษาได้
เพียงพอ ทั้งนี้ การจัดสรรงบประมาณดังกล่าวได้ด าเนินภายใต้โครงการ Biaya Operasional Sekolah 
(BOS) ซึ่งเป็นการจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งให้แก่โรงเรียนบริหารจัดการโดยตรง47 

1.2) การปรับปรุงคุณภาพ และความเก่ียวข้องทางการศึกษา (Improvement of 
Quality and Relevancy of Education) รัฐบาลอินโดนีเซียได้มีการปรับปรุงคุณภาพของการศึกษา

                                                           

 46 International Bureau of Education, Country Report:  Indonesia, “ Policy on 
Inclusive Education,” Retrieved on 22 October 2015 from http;//www.ibe.unesco.org/. 
 47 Ibid. 
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โดยจัดสรรงบประมาณถึงร้อยละ 20 ของงบประมาณเพ่ือการศึกษาส าหรับการบูรณะซ่อมแซมอาคาร
ของสถาบันการศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาคารและ
ห้องเรียนของสถาบันการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในภูมิภาคชนบท  นอกจากนี้  รัฐบาลยังได้จัดสรร
งบประมาณเพ่ือการปรับปรุงต าราเรียนที่ใช้ส าหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยรัฐบาลกลางได้จัดซื้อ
ลิขสิทธิ์ของต าราเรียนส าคัญๆ ท าให้ราคาต าราเรียนลงมาประมาณร้อยละ 60 ทั้งยังสนับสนุนเงิน
อุดหนุนในการจัดซื้อต าราเรียนแก่โรงเรียนตามจ านวนนักเรียน  ท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
การศึกษาได้มากขึ้น ด้านการควบคุมมาตรฐานการศึกษา รัฐบาลอินโดนีเซียได้มีมาตรการ ในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ (Law No. 20 of 2003) โดย
ก าหนดระดับมาตรฐานโรงเรียนไว้ 3 ระดับ กล่าวคือ โรงเรียนดี เด่นตามมาตรฐานระดับนานาชาติ 
(International Standard Schools) โรงเรียนดีเด่นตามมาตรฐานระดับชาติ (National Standard 
Schools) และโรงเรียนดีเด่นตามมาตรฐานขั้นต้น (Minimum Standard Schools) โดยก าหนดให้มี
โรงเรียนดีเด่นตามมาตรฐานระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 แห่งในทุกเขตของจังหวัด และให้โรงเรียน
ทุกโรงเรียนต้องผ่านระดับมาตรฐานขั้นต้น เพ่ือปรับปรุงความเกี่ยวข้องและความมีประโยชน์ ใน
หลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลอินโดนีเซียที่ให้ความส าคัญเพ่ิมขึ้นกับ
วัฒนธรรมพ้ืนเมืองของประเทศอินโดนีเซีย48  การยกระดับการศึกษานอกระบบให้มีความส าคัญเท่า
เทียมกันกับการศึกษาในระบบโรงเรียนเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้เรียนในพ้ืนที่ที่เข้าถึงได้ยาก โดย
การจัดการศึกษานอกระบบจะใช้หลักสูตรที่มีความเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการประกอบอาชีพที่เหมาะสม
ในท้องถิ่นต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการประกอบอาชีพได้ต่อไปในอนาคต โดยหลักสูตรนี้จะ
เน้นการสอนให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ ซึ่งอาจจัดการเรียนการสอนได้ทั้งนอกและในโรงเรียน49  

1.3) การเพ่ิมการศึกษาด้านธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 
( Increasing Transparency and accountability) นโยบายการศึกษาที่น่าสนใจของประเทศ
อินโดนีเซียในปัจจุบัน ได้แก่การเพ่ิมหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมในหลักสูตร
การศึกษา เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลตามวิสัยทัศน์ของนายโจโก วีโดโด  

                                                           

 48 Anna Robinson- Pant, Learning knowledge and skills for agriculture and 
improving rural livelihoods:  Reviewing the Field,  ( Paris:  International Fund for 
Agricultural Development (IFAD), 2016). 
 49 Mari Yasunaga, Non-Formal Education as a Means to Meet Learning Needs 
of Out-of School Children and Adolescents,  (Paris:  International Fund for Agricultural 
Development (IFAD), 2014). 
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(Joko Widodo) ประธานาธิบดีคนปัจจุบัน50 ซึ่งเห็นว่าประเทศอินโดนี เซียมีความล้าหลังทาง
เศรษฐกิจและสังคมมาตั้งแต่ในอดีต เนื่องจากปัญหาการทุจริตของผู้น าและระบบราชการ ภายหลัง
การรับต าแหน่ง นายโจโก วีโดโด จึงได้แถลงนโยบายทางสังคมที่เน้นการปรับจิตส านึกทางปัญญา 
“Revolusi Mental” (Mental Revolution) โดยการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีให้แก่ประชาชนตั้งแต่
ระดับโรงเรียน โดยก าหนดให้มีการสอดแทรกเนื้อหาในหลักสูตรการเรียนการสอน การรณรงค์ให้
นักเรียนมีความรู้สึกที่ต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังจิตส านึกในการด าเนินชีวิตที่สุจริตตั้งแต่ระดับเด็ก
เล็ก เพ่ือให้มีเกิดอุดมคติที่ดีในการสรรหาบุคลากรทางการเมืองที่มีคุณภาพไม่ทุจริต นอกจากนี้ยังมี
การวัดและประเมินประสิทธิภาพ (Key Performance Indicators: KPI) ทางด้านความโปร่งใสใน
โรงเรียน การเพ่ิมการประสานงานระหว่างกรรมการการศึกษา ในระดับโรงเรียน ระดับเขต  
ระดับจังหวัด และระดับชาติ ทั้งนี้  ประเทศอินโดนีเซียมีนโยบายให้ความส าคัญแก่การทุ่มเท
งบประมาณด้านการศึกษาเพ่ิมข้ึน  โดยการออกกฎหมายเพ่ือเพ่ิมคุณภาพการศึกษา เช่น กฎหมายว่า
ด้วยบุคลากรทางการศึกษา (Law No. 1 of 2005) มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดคุณสมบัติของ
บุคลากรทางการศึกษา การให้ค่าตอบแทนแก่บุคลากรทางการศึกษาตามความเหมาะสมในแต่ละสาย
งานและท้องถิ่น ตลอดจนการส่งเสริมให้มีความร่วมมือกันระหว่างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ในท้องถิ่นท่ีมีศักยภาพในการค้นคว้าวิจัยเพื่อเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ของบุคคลากรอีกด้วย51  

  2) นโยบายด้านสังคม 
ส าหรับนโยบายด้านสังคม ประเทศอินโดนีเซียให้ความส าคัญกับวัฒนธรรม

พ้ืนเมืองและมีมาตรการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชากรในอินโดนีเซีย โดยได้จัดตั้งกระทรวงพัฒนา
ถิ่นแดนที่ด้อยโอกาส (Ministry for Development of Disadvantaged Regions: KPDT) เพ่ือสร้าง
และพัฒนาโครงสร้างสาธารณูปโภค ปรับปรุงการให้บริการภาครัฐในท้องถิ่นทุรกันดาร พร้อม
มาตรการจัดการจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น อีกทั้งมีการรณรงค์ให้มีการเพ่ิมความ
เสมอภาคทางเพศในเรื่องโอกาสทางการศึกษา 

                                                           

 50 นายโจโก วีโดโด (Joko Widodo) อดีตนายกเทศมนตรีเมืองโซโล (Solo) ได้รับการ
เลือกตั้งให้เป็นประธานาธิบดี ใน ค.ศ. 2014 (พ.ศ. 2557) เป็นประธานาธิบดีคนแรกที่ไม่ได้สืบอ านาจ
มาจากกองทัพ 
 51 Mae Chu Chang, Teacher Reform in Indonesia:  The Role of Politics and 
Evidence in Policy Making,  (Washington:  International Bank for Reconstruction and 
Development (The World Bank, 2014). 
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เมื่อพิจารณาภาพรวมด้านสังคมและวัฒนธรรม จะเห็นได้ว่าประเทศอินโดนีเซียมี
ลักษณะที่ส าคัญ ได้แก่ ความกว้างขวางของอาณาเขต ปริมาณของประชากรที่มากที่สุด ในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนและความหลากหลายของเชื้อชาติของประชากร  ดังนั้น นโยบายหลักด้านสังคมและ
วัฒนธรรมของประเทศอินโดนีเซียนับตั้งแต่การสร้างชาติในสมัยที่ประเทศอินโดนีเซียได้ประกาศ 
เอกราช จึงมุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประชาชนชาวอินโดนีเซีย ซึ่งมี
ความแตกต่างด้านเชื้อชาติและศาสนา อีกทั้งประเทศอินโดนีเซียยังให้ความส าคัญต่อการนับถือ
ศาสนา โดยก าหนดหลักการปกป้องสิทธิในการเคารพและประกอบพิธีทางศาสนา ตลอดจนการ
รับรองศาสนาหลักทั้ง 6 ศาสนาและความเชื่อ อันได้แก่ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์นิกาย
โปรเตสแตนต์ ศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิก ศาสนาฮินดู ศาสนาพุทธ และลัทธิขงจื๊อ ไว้ ในรัฐธรรมนูญ 
นอกจากนี้ ประเทศอินโดนีเซียยังก าหนดหลักปรัชญาในวิถีชีวิตของประชาชนเพ่ือสร้างความ
ปรองดองและรักษาเอกลักษณ์ ความเป็นชาติอินโดนีเซีย เช่น หลักปัญจศีล (Pancasila) เอาไว้ใน
รัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศอีกด้วย 

 
  2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับความตกลงระหว่างประเทศด้านสังคมและวัฒนธรรม 

   ส าหรับการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความตกลงระหว่างประเทศของประเทศอินโดนีเซีย
กับประเทศต่าง ๆ ในด้านสังคมและวัฒนธรรม พบว่าประเทศอินโดนีเซียมีมาตรการต่าง ๆ ภายใต้
นโยบายความร่วมมือเกี่ยวกับการส่งเสริมวัฒนธรรมกับต่างประเทศจ านวนมาก อาทิ การท าความ  
ตกลงกับต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศในลักษณะทวิภาคี หรือการท าความตกลงร่วมกับ
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนในลักษณะพหุภาคี ที่น่าสนใจ ดังนี้ 

2.2.1 ความตกลงระหว่างประเทศด้านสังคมและวัฒนธรรมกับประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค
อาเซียน 

   ส าหรับความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน (ASEAN) 
ประเทศอินโดนีเซียได้เข้าร่วมเป็น 1 ใน 5 ประเทศสมาชิกผู้ก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้52 (Association of Southeast Asian Nations หรือ ASEAN) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 
พ.ศ. 2510 โดยมีวัตถุประสงค์การจัดตั้งขึ้นเพ่ือส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ  
และสังคม ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค ตลอดจนความร่วมมือระหว่างอาเซียน 
กับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศอ่ืน ๆ กระทั่งปัจจุบันได้มีการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC) เพ่ือสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง

                                                           

 52 ประกอบด้วย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศสิงคโปร์ 
และประเทศไทย 
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ประเทศสมาชิกอาเซียน ภายใต้ภารกิจ 3 เสาหลักที่ส าคัญของอาเซียน ซึ่งประกอบด้วย ประชาคม
การเมืองความมั่นคงอาเซียน (ASEAN POLITICAL-SECURITY COMMUNITY หรือ APSC) ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN ECONOMIC COMMUNITY หรือ AEC) และประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY หรือ ASCC)  
     นอกจากความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ (AEC) ที่เริ่มด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
เมื่อประมาณต้นปี ค.ศ. 2016 (พ.ศ. 2559) สมาชิกประเทศในประชาคมอาเซียนยังได้จัดท าแผนงาน
การจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint) 
เพ่ือรองรับการเป็นประชาคมสังคม และวัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งประกอบด้วยความร่วมมือส าคัญใน  
6 ด้าน ได้แก่ 1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2. การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม 3. สิทธิและความ
ยุติธรรมทางสังคม 4. ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม 5. การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน และ 6. การลด
ช่องว่างทางการพัฒนา เพ่ือลดความเหลือล้ าทางสังคม ในการนี้ ประเทศอินโดนีเซียได้มีส่วนร่วมใน
ความตกลงระหว่างประเทศด้านสังคมและวัฒนธรรมภายใต้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
(ASEAN Socio-Cultural Community)53 โดยประเทศอินโดนีเซียได้เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกในความ
ตกลงต่าง ๆ ดังนี้ 

   1) ความตกลงก่อตั้งศูนย์ประสานงานอาเซียนเพ่ือความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
และการจัดการภัยพิบัติ (Agreement on the Establishment of the ASEAN Co-ordinating Centre 
for Humanitarian Assistance on Disaster Management) เป็นความตกลงของประเทศสมาชิก
อาเซียน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือก่อตั้งศูนย์ประสานงานที่ท าหน้าที่อ านวยความสะดวกในการ
ประสานงานระหว่างประเทศสมาชิกหรือองค์การระหว่างประเทศในการจัดการภัยพิบัติ รวมถึงรับ
และรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์ และพัฒนามาตรการรับมือภัยฉุกเฉิน โดยมีศูนย์ประสานงาน
ตั้งอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซีย  

   2) ความตกลงว่าด้วยการจัดตั้ งศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพอาเซียน 
(Agreement on The Establishment of The ASEAN Centre for Biodiversity) ความตกลงว่าด้วย
การจัดตั้งศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพอาเซียน มีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งศูนย์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพขึ้น เพ่ือท าหน้าที่อ านวยความสะดวกในการประสานงานระหว่างประเทศสมาชิกหรือ
องค์การระหว่างประเทศเพ่ือรักษาไว้ซึ่งความยั่งยืนและความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งการ
แบ่งปันการใช้ประโยชน์ด้วยความเป็นธรรมร่วมกัน 

                                                           

 53 Association of Southeast Asia Nations, “ASEAN Legal Instruments : ASCC,” 
Retrieved on 25 December 2016 from htp://agreement.asean.org/search/by_pillar/3.html. 
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   3) ความตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน 
(ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response) เนื่องจากประเทศ
อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีพ้ืนที่กว้างขว้าง และประกอบไปด้วยเกาะขนาดใหญ่และเล็กจ านวนมาก 
ท าให้ประเทศอินโดนีเซียเป็นหนึ่งในประเทศที่ต้องประสบกับภัยพิบัติธรรมชาติอยู่เสมอ ดังนั้น  
การจัดตั้งความตกลงความตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน 
จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อประเทศอินโดนีเซียและประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงได้ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดให้มีกลไกลดความเสียหายจากภัยพิบัติต่อชีวิตและทรัพย์สินของสังคม 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ของประเทศสมาชิกอาเซียน ในกรณีฉุกเฉิน 3 กรณี ได้แก่ 

3.1) ก่อนเกิดภัยพิบัติ เช่น การก าหนดความเสี่ยง การเฝ้าระวัง การแจ้งเตือนภัย 
การป้องกัน การเตรียมความพร้อม เป็นต้น  
                         3.2) ขณะเกิดภัยพิบัติ เช่น การตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและการบรรเทา 
ภัยพิบัติฉุกเฉิน เป็นต้น 

3.3) หลังเกิดภัยพิบัติ เช่น การบูรณะฟ้ืนฟู การเยียวยาผู้ประสบภัย เป็นต้น 
นอกจากกลไกการแก้ปัญหาเพ่ือลดความเสียหาย ประเทศสมาชิกยังมีความ

ร่วมมือทางด้านวิชาการ การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และการเสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงานและ
บุคลากร เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย โดยเน้นหลักการที่ให้แต่ละประเทศสมาชิกได้ช่วยเหลือ
ตนเองให้เต็มที่เสียก่อน และหากว่าเกินขีดความสามารถก็จึงค่อยใช้กลไกความร่วมมือระหว่าง
ประเทศที่ก าหนดไว้ในข้อตกลงฉบับนี้เพ่ือด าเนินการช่วยเหลือภายใต้การด าเนินในกรอบของการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน54 

   4) ความตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน (ASEAN Agreement 
on Trans boundary Haze Pollution) สาระส าคัญของความตกลงฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกัน
และเฝ้าระวังมลพิษหมอกควันข้ามแดนซึ่งเกิดจากการเผาไหม้ โดยมุ่งเน้นให้ประเทศสมาชิกเคารพใน
กฎหมายระหว่างประเทศ เพ่ือสร้างความร่วมมือกันเกี่ยวกับการป้องกันการเผาป่า และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ การเข้าร่วมความตกลงนี้ จึงเป็นความร่วมมือของประเทศสมาชิกเพ่ือป้องกัน
ปัญหาหมอกควัน โดยการก าหนดหน้าที่หรือภาระผูกผันให้ประเทศสมาชิก หรือประเทศต้นทางหมอก
ควันต้องแจ้งเหตุและข้อมูลที่จ าเป็นแก่ประเทศอ่ืน ๆ ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากปัญหาหมอก
ควัน เพ่ือป้องกันปัญหาความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชีวิต สุขภาพและทรัพย์สินของประชาชนใน
ภูมิภาค รวมถึงการจัดท ามาตรการในพ้ืนที่เฝ้าระวังในระหว่างการเกิดปัญหาหมอกควันอีกด้วย 

                                                           

 54 Helpage International, “ASEAN Agreement on Disaster Management and 
Emergency Response,” Retrieved on 22 October 2015 from http://www.helpage.org/. 
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   5) ความตกลงว่าด้วยการสมทบเงินกองทุนวิทยาศาสตร์อาเซียน (Agreement 
on the Augmentation of the ASEAN Science Fund)  สาระส าคัญของความตกลงฉบับนี้   
มีวัตถุประสงค์เ พ่ือความก้าวหน้าและการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ ในภูมิภาคอาเซียน โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ และมีข้อตกลงที่ส าคัญ คือ  
การก าหนดให้ประเทศสมาชิกต้องบริจาคเงินประเทศละ 1 ล้านเหรียญสหรัฐ  เข้าสู่กองทุน
วิทยาศาสตร์อาเซียน เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนส าหรับการส่งเสริมงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ต่อไป 

   6) ความตกลงว่าด้วยการก่อตั้งเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (Agreement of 
the Establishment of the ASEAN University Network)55 ส าหรับความตกลงความว่าด้วยการ
ก่อตั้งเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนซึ่งเป็นความตกลงภายใต้กฎบัตรเครือข่ายมหาวิทยาลัยประเทศ
สมาชิกอาเซียน (Charter of the ASEAN University Network) เพ่ือจัดตั้งและเสริมสร้างเครือข่าย
มหาวิทยาลัยที่มีความแข็งแกร่งในภูมิภาคอาเซียน โดยความตกลงความว่าด้วยการก่อตั้ง เครือข่าย
มหาวิทยาลัยอาเซียนมีวัตถุประสงค์เพ่ือก่อตั้งเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ในการสนับสนุนความ
ร่วมมือและการพัฒนาระหว่างอาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ ศิษย์เก่า ในภูมิภาคอาเซียน โดยจัดให้มี
โครงการส่งเสริมการศึกษาต่าง ๆ เช่น เครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัย เครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูล
ด้านงานวิจัยและงานเขียนทางการศึกษา โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา โครงการทุนการศึกษา 
โครงการร่วมมือกันจัดท างานวิจัย เป็นต้น ซึ่งคุณสมบัติของมหาวิทยาลัยที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิก
เครือข่ายจะต้องเป็นมหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จัก มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาอย่างน้อยหนึ่งสาขาวิชา 
และต้องมีประสบการณ์ในการจัดท าโครงการทางการศึกษาร่วมกับมหาลัยในระดับภูมิภาคหรือระดับ
โลก  

   7) ความตกลงว่าด้วยการก่อตั้งกองทุนวัฒนธรรมอาเซียน (Agreement on the 
Establishment of the ASEAN Cultural fund) ความตกลงว่าด้วยการก่อตั้งกองทุนวัฒนธรรม
อาเซียน มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดตั้งกองทุนในการสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับวัฒนธรรมของ
ประเทศสมาชิก โดยโครงการที่จะได้รับอนุมัติเงินสนับสนุนจะต้องเป็นโครงการตามหลักเกณฑ์ของ
คณะกรรมการวัฒนธรรมและสารสนเท ศอาเซียน (ASEAN Committee on Culture and 
Information)  

                                                           

 55 Association of southeast asian nations, “Agreement of the Establishment of the 
ASEAN University Network,” Retrieved on 12 January 2017 from http://agreement.asean.org/. 
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   8) ความตกลงส าหรับการส่งเสริมความร่วมมือในสื่อมวลชนและกิจกรรมทางวัฒนธรรม 
(Agreement for the Promotion of Cooperation in Mass Media and Cultural Activities)56ความตกลงส าหรับ
การส่งเสริมความร่วมมือในสื่อมวลชนและกิจกรรมทางวัฒนธรรม เป็นความตกลงร่วมกันระหว่าง
ประเทศภาคีผู้ท าสัญญาที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือจะส่งเสริมกิจกรรมสื่อมวลชน โดยการให้ความร่วมมือใน
การออกอากาศทางวิทยุและโทรทัศน์เพ่ือให้บริการแก่ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศ จัดงานเทศกาล
ภาพยนตร์ ตลอดจนการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนศิลปินภาพยนตร์และการด าเนินการของการร่วมทุน
สร้างภาพยนตร์ และการจัดงานสัมมนาการหรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับสื่อมวลชน 

   นอกจาก ความลงตกลงร่วมมือกับประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียน ประเทศ
อินโดนีเซียยังได้สร้างความสัมพันธ์และให้ความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรมกับประเทศต่าง ๆ 
นอกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และองค์กรระหว่างประเทศอ่ืน ๆ 

2.2.2 ความตกลงระหว่างประเทศด้านสังคมและวัฒนธรรมกับประเทศต่าง ๆ นอก
ภูมิภาคอาเซียน และองค์กรระหว่างประเทศ 

  ประเทศอินโดนีเซียได้เริ่มมีการท าความตกลงระหว่างประเทศกับประเทศอ่ืน และ
องค์การระหว่างประเทศ ภายหลังสิ้นสุดยุคประธานาธิบดีซูการ์โน เนื่องจากนโยบายความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศของประธานธิบดีซูการ์โน มุ่งเน้นที่การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับกลุ่ม
ประเทศคอมมิวนิสต์ แต่ไม่ยอมคบหาสมาคมกับประเทศตะวันตก ท าให้การติดต่อสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศของอินโดนีเซียในขณะนั้นเป็นระบบความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างปิด ต่างจากสมัยของ
ประธานาธิบดีซูฮาร์โต ที่มีนโยบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างเปิดกว้าง มีการสนับสนุนให้มี
การคบหาและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับประเทศตะวันตกมากยิ่งขึ้น เนื่องจากความ
ต้องการปราบปรามคอมมิวนิสต์ของผู้น าในประเทศ ประกอบกับในช่วงเวลาดังกล่าวได้มีการจัดท า
แผนการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างชัดเจนและเป็นระบบ จึงมีส่วนส าคัญให้การสร้างความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเป็นไปอย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความตกลงระหว่างประเทศด้าน
สังคมและวัฒนธรรม ประเทศอินโดนีเซียได้ท าความตกลงแบบทวิภาคีและพหุภาคีร่วมกับประเทศต่าง 
ๆ  อาทิ  กฎบั ต รองค์ ก า รคว ามร่ ว มมื อ อิ สลาม  ( Charter of the Organization of Islamic 
Cooperation: OIC) ความตกลงภายใต้ องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ (UNESCO) ดังนี้ 

                                                           

 56 Association of Southeast Asian Nations, “Agreement for the Promotion of 
Cooperation in Mass Media and Culture Activities Cameron Highlands, 17 December 
1969,” Retrieved on 12 January 2017 from http://asean.org. 
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  1) กฎบัตรองค์การความร่วมมืออิสลาม (Charter of the Organization of 
Islamic Cooperation: OIC) กฎบัตรองค์การความร่วมมืออิสลาม มีสาระส าคัญเกี่ยวกับการก าหนด
แนวทางความร่วมมือ และการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างกันของประเทศสมาชิก การเคารพใน 
เอกราช การไม่แทรกแซงกิจการภายใน และการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่างสันติวิธี โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นของประเทศมุสลิม ซึ่งประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศ
หนึ่งที่มีประชากรมุสลิมจ านวนมากที่สุดในโลกและเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกผู้ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 
1969 (พ.ศ. 2512) 

  ปัจจุบัน ค.ศ. 2016 (พ.ศ. 2559) องค์การความร่วมมืออิสลามประกอบด้วย
สมาชิก 57 รัฐ และเป็นองค์การที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาองค์การชาติมุสลิม ในช่วงแรกอินโดนีเซียได้
แสดงบทบาทของตนในองค์การความร่วมมืออิสลามอย่างจ ากัด เพ่ือรักษาความสัมพันธ์กับชาติ
ตะวันตกที่มีข้อขัดแย้งกับกลุ่มประเทศอาหรับซึ่งเป็นประเทศสมาชิกบางประเทศ ต่อมาเม่ือข้อขัดแย้ง
ดังกล่าวยุติลง อินโดนีเซียจึงได้แสดงบทบาทของตนในองค์การความร่วมมืออิสลามมากขึ้น เช่น 
บทบาทการเป็นผู้น าองค์การความร่วมมืออิสลามการในการเจรจาบนเวทีการค้า AFTA และ APEC 
บทบาทตัวกลางผู้เจรจาในกรณีปัญหาของชาวโมโรซึ่งเป็นชาวมุสลิมที่อยู่อาศัยในประเทศฟิลิปปินส์ 
และต่อมาประเทศฟิลิปปินส์ได้ยินยอมจัดเขตการปกครองพิเศษให้ตามที่มีการตกลงกัน ใน ค.ศ.1996 
(พ.ศ. 2539) เป็นต้น57 

  2) ความตกลงภายใต้องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ 
(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: UNESCO) สามารถจ าแนกออก
ได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ความร่วมมือเกี่ยวกับการแสดงออกทางวัฒนธรรม และความร่วมมือเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมทางวัตถุ 

2.1) ความร่วมมือเกี่ยวกับการแสดงออกทางวัฒนธรรม  
   ประเทศอินโดนีเซียเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองส่งเสริมความ

หลากหลายในการแสดงออกทางวัฒนธรรม ค.ศ. 2005 (Convention on the Protection and 
Promotion of the Diversity of Cultural Expressions 2005) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดกรอบ
ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมโดยก าหนดแนวทางการผลิตสินค้าและการ
ให้บริการที่เก่ียวกับวัฒนธรรม และอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ 
ค.ศ. 2003 (Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 2003) ซึ่งมีวัตถุประสงค์

                                                           

 57 Anak Agung and Banyu Perwita, Indonesia and the Muslim World: Islam and 
Secularism in the Foreign Policy,  (Copenhagen: Nordic Institute of Asian Studies Press, 
2007), p. 27. 



31 
 

เพ่ือก าหนดกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมทางจิตใจ เช่น ดนตรี 
วรรณกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม การละคร ภาพยนตร์ เป็นต้น  

   ผลจากการที่ เข้าเป็นภาคีสมาชิกท าให้อินโดนีเซียต้องออกกฎหมาย
ภายในประเทศมาที่รองรับอนุสัญญาดังกล่าว 2 ฉบับ ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยการการแสดงออกทาง
วัฒนธรรม (Law No. 24 of 1997) ซึ่งก าหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการแสดงพ้ืนเมือง 
(Traditional Performance Arts Fund) และกฎหมายว่าด้วยการขึ้นทะเบียนผลงานทางวัฒนธรรม 
(Law No. 5 of 1992) ซึ่งก าหนดให้มีการขึ้นทะเบียนการแสดงและผลงานที่เป็นศิลปะท้องถิ่นและ
ร่วมสมัย โดยให้หน่วยงานส่งเสริมคุณค่าทางวัฒนธรรม ศิลปะ และหนังภาพยนตร์ของรัฐ (The 
Directorate General for Cultural Values, Arts and Film) สังกัดกระทรวงวัฒนธรรมและการ
ท่องเที่ยวเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ58 

2.2) กรอบความร่วมมือเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางวัตถุ 
     ประเทศอินโดนีเซียเป็นภาคีอนุสัญญาการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรม

และธรรมชาติ ค.ศ.1967 (Convention concerning the Protection of the World Cultural 
and Natural Heritage 1967) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศด้าน
การอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกโลกท้ังสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นและสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 

    ผลจากการที่ เข้าเป็นภาคีสมาชิกท าให้ อินโดนีเซียต้องออกกฎหมาย
ภายในประเทศมาที่รองรับอนุสัญญาดังกล่าว 2 ฉบับ ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยโบราณสถานและมรดก
ทางทางวัฒนธรรม(Law No. 5 of 1992) และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (Law No. 11 of 2010) ซึ่งก าหนด
เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนโบราณสถานและมรดกทางทางวัฒนธรรม และให้อ านาจรัฐ ในการใช้
มาตรการปกปักษ์รักษาไม่ให้โบราณสถานและมรดกทางทางวัฒนธรรมถูกท าลาย และกฎหมาย 
ว่าด้วยการอนุรักษ์โบราณวัตถุใต้น้ า (Law No. 48 of 2009) ซึ่งก าหนดก าหนดมาตรการดูแล รักษา 
และการอนุญาตเข้าถึงโบราณวัตถุใต้น้ าและในทะเล 

   นอกจากนี้ จากการด าเนินการตามกรอบความร่วมมือดังกล่าว ท าให้
อินโดนีเซียได้รับการขึ้นทะเบียนทั้งมรดกโลกจากสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นและมรดกโลกจากสิ่งที่เกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติ โดยแบ่งเป็นมรดกโลกจากสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น 4 แห่ง ได้แก่ 1. มหาสถูปบุโรพุทโธ 
(Borobudur Temple Compounds)  2.  ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของจังหวัดบาหลี  :  ระบบการ
ชลประทานซูบะก์ (Cultural Landscape of Bali Province: the Subak System) 3. เทวสถานจัน
ดีปรัมบานัน (Prambanan Temple Compounds) หรือจันดีราราจงกรัง (Candi Prambanan) 

                                                           

 58 Asia-Europe Foundation (ASEF), “Public Policies for Cultural Diversity: The 
Indonesian Experience,” Retrieved on 22 October 2015 from http://www.asef.org/811. 
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และ 4. แหล่งขุดค้นมนุษย์ชวา (Sangiran Early Man Site) และมรดกโลกจากสิ่งที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ 4 แห่ง ได้แก่ 1. อุทยานแห่งชาติอูจุงกูลน (Ujung Kulon National Park) 2. อุทยาน
แห่งชาติโกโมโด (Komodo National Park) 3. อุทยานแห่งชาติโลเรินตส์ (Lorentz National Park) 
และ 4. มรดกของป่าฝนเขตร้อนบนเกาะสุมาตรา (Tropical Rainforest Heritage of Sumatra)  

 
(3) ภาพรวมทางการเมืองและความม่ันคงของประเทศอินโดนีเซีย 

 
ในอดีตประเทศอินโดนีเซียเคยตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศโปรตุเกส เนเธอร์แลนด์ และ

ญี่ปุ่นภายหลังจากประกาศอิสรภาพใน ปี ค.ศ. 1945 (พ.ศ. 2488) อินโดนีเซียก็เข้าสู่การปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีเป็นประมุขและหัวหน้าฝ่ายบริหาร และมีการ
ใช้หลักปัญจศีลในการปกครองประเทศ โดยมี 7 องค์กรหลักท าหน้าที่บริหารและปกครองประเทศ 
ได้แก่ สภาที่ปรึกษาประชาชน สภาผู้แทนราษฎร สภาผู้แทนระดับภูมิภาค สภาประชาชนระดับ
ท้องถิ่น ประธานาธิบดี ศาลยุติธรรม และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน โดยแต่ละองค์กรมีที่มาและ
อ านาจหน้าที่ ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณารัฐอินโดนีเซีย59 และต้องด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความ
มั่นคงทางการเมืองการปกครองตามแนวนโยบายที่ประธานาธิบดีได้วางไว้  

                                                           

 59 โครงสร้างสถาบันทางการเมืองและการบริหารประเทศอินโดนีเซีย ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ค.ศ. 1945 (พ.ศ. 2588) ฉบับแก้ไขล่าสุด มีดังนี้ 
  1. สภาที่ปรึกษาประชาชน (People's Consultative Assembly-MPR) ท าหน้าที่
รัฐสภาของอินโดนีเซีย ประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (People's Representative Council 
: DPR) จ านวน 550 คน และสภาผู้แทนระดับภูมิภาค (Regional Representatives Council : DPD) 
จ านวน 128 คน ทั้งหมดมาจากการเลือกตั้ง โดย MPR มีหน้าที่ส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ การแก้ไข
รัฐธรรมนูญ การแต่งตั้งประธานาธิบดี/รองประธานาธิบดี และการถอดถอนประธานาธิบดี 
  2. สภาผู้แทนราษฎร (House of People's Representatives-DPR ) ประกอบด้วย
สมาชิกจ านวน 550 คน มาจากการเลือกตั้ง มีหน้าที่หลักในการออกกฎหมายอนุมัติงบประมาณ และ
ก ากับดูแลการท างานของรัฐบาล โดยมีวาระการท างาน 5 ปี การพิจารณาร่างกฎหมายแต่ละฉบับต้อง
มีการหารือและได้รับความเห็นชอบร่วมกันระหว่าง DPR และประธานาธิบดี ร่างกฎหมายใดที่ไม่ได้รับ
ความเห็นชอบร่วมจากประธานาธิบดีไม่สามารถน ากลับมาพิจารณาใหม่ได้อีก ขณะเดียวกันร่าง
กฎหมายที่ได้รับความเห็นชอบร่วมจากประธานาธิบดีและผ่านการลงคะแนนเสียงจาก DPR แล้ว แต่
ประธานาธิบดีไม่ลงนามด้วยเหตุผลใดก็ตาม ภายใน 30 วันให้ถือว่ามีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายได้โดย
สมบูรณ์ แต่ DPR ไม่มีอ านาจในการขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจประธานาธิบดี/รองประธานาธิบดีได้ 
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การถอดถอนประธานาธิบดี/รองประธานาธิบดี ต้องท าตามขั้นตอนรัฐธรรมนูญ คือ DPR ต้องใช้
คะแนนเสียง 2/3 ของผู้ร่วมประชุม (ที่มีจ านวนไม่น้อยกว่า 2/3 ของจ านวนสมาชิก DPR ทั้งหมด) 
เสนอเรื่องการขอถอดถอนให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา และหากศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาเห็นชอบ
ตามที่ เสนอ DPR จึงสามารถเสนอให้ MPR พิจารณาต่อไป (อ านาจสุดท้ายในการถอดถอน
ประธานาธิบดี/รองประธานาธิบดี อยู่ที่ MPR) 
  3. สภาผู้แทนระดับภูมิภาค (Regional Representatives Council :  DPD)  เป็น
สถาบันใหม่ที่มีการเลือกตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2547 เพ่ือทดแทนผู้แทนจากภูมิภาคและ
องค์กรสังคม/กลุ่มอาชีพที่เคยมีอยู่เดิม (ที่มาจากการแต่งตั้ง ทั้งนี้ สมาชิก DPD มาจากการเลือกตั้ง
จังหวัดละ 4 คน รวมทั้งสิ้น 128 คน โดยสมาชิก DPD มีหน้าที่ความรับผิดชอบนอกเหนือจากการท า
หน้าที่ใน MPR คือ การเสนอและให้ความเห็นร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจสู่ภูมิภาค 
การยุบ/รวมจังหวัด การบริหารทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมถึงการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ  
การเก็บภาษี การจัดระบบการศึกษา และศาสนา ให้กับ DPR เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาเรื่อง
นั้น ทั้งนี้ DPD มิได้มีหน้าที่กลั่นกรองร่างกฎหมายเหมือนวุฒิสภาของไทย 
  4. สภาประชาชนระดับท้องถิ่น (Regional People's House of Representative : 
DPRD) เป็นองค์กรที่เกิดขึ้นเพ่ือส่งเสริมการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น ตามบทบัญญัติ ในการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ เมื่อปี ค.ศ. 2000 (พ.ศ. 2543) โดยมีการก าหนดให้แบ่งระดับการปกครองภูมิภาค
ออกเป็นจังหวัด อ าเภอ (regency) และต าบล/เทศบาล (Kota) และจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิก DPRD 
ในทุกระดับ (พร้อมกับการเลือกตั้ง DPR และ DPD) 
  5. ประธานาธิบดี เป็นผู้น าประเทศที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง โดยรัฐธรรมนูญระบุให้
ประธานาธิบดีเป็นหัวหน้ารัฐบาลและเป็นผู้บัญชาการกองทัพ ซึ่งประธานาธิบดีอยู่ ในต าแหน่ง
ติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 สมัย (สมัยละ 5 ปี) 
  6. ศาลยุติธรรม เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ โดยที่รัฐธรรมนูญระบุให้อ านาจ
ตุลาการอยู่ภายใต้การดูแลของศาลฎีกา และศาลระดับรองๆ ลงมา รวมถึงศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งการ
จัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญเป็นไปตามบทบัญญัติในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเมื่อปี ค.ศ. 2001 (พ.ศ. 2544) 
โดยรัฐธรรมนูญปัจจุบันระบุว่าในการแต่งตั้งผู้พิพากษาศาลฎีกา คณะกรรมาธิการตุลาการ (Judicial 
Commission) เป็นผู้เสนอชื่อให้ DPR รับรอง จากนั้นจึงเสนอต่อให้ประธานาธิบดีเป็นผู้แต่งตั้งสมาชิก
คณะกรรมาธิการตุลาการแต่งตั้งและถอดถอนโดยประธานาธิบดี ด้วยความเห็นชอบของ DPR 
  7. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินสูงสุด (Supreme Audit Board :  BPK) เป็น
หน่วยงานใหม่อีกหน่วยงานหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไข มีหน้าที่รายงานการ
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  3.1 นโยบายด้านการเมืองและความม่ันคง 
เนื่องจากประเทศอินอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนาน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งประวัติศาสตร์ทางการเมืองการปกครอง ด้วยเหตุที่ประเทศอินโดนีเซียได้ถูกตั้งขึ้น
ภายใต้เงื่อนไขความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา ตลอดจนการรับเอาอิทธิพลจากประเทศเจ้า
อาณานิคมในอดีต ท าให้การเมืองการปกครองของประเทศอินโดนีเซียในแต่ละยุคสมัยจึงมีความ
แตกต่างกันอย่างมาก โดยนโยบายด้านการเมืองและความมั่นคงของประเทศอินโดนีเซียแบ่งออกได้
เป็น 4 ยุค ดังนี้ 

3.1.1 การเมืองและความม่ันคงในสมัยการปกครองของประธานาธิบดีซูการ์โน ค.ศ. 1945-
1967 (พ.ศ. 2488-2510) 
  ภายหลังจากการประกาศอิสรภาพจากประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศอินโดนีเซียมี
ความจ าเป็นในการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของบรรดาเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ และศาสนาที่มี
ความหลากหลายในประเทศ นโยบายทางด้านการเมืองและความมั่นคงท่ีประธานาธิบดีซูการ์โนได้วาง
ขึ้นจึงมุ่งเน้นไปที่การรวมดินแดนและการสร้างชาติเป็นหลัก ในขณะที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ก็ยัง 
ไม่ยอมรับการประกาศอิสรภาพดังกล่าว ท าให้เกิดการปะทะกันด้วยก าลังทหารอีกหลายครั้ง กระทั่ง
องค์การสหประชาชาติต้องเข้ามาจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งจึงท าให้กรณีพิพาทยุติลง 
  หลังจากนั้น อินโดนีเซียได้ด าเนินนโยบายขยายอาณาเขตดินแดนแบบ konfrontasi 
(confrontation) กล่าวคือ ด าเนินนโยบายมุ่งเน้นการใช้ก าลังทางทหาร โดยการไม่เน้นการปรองดอง
ด้วยวิธีการทางการทูต เช่น การเผชิญหน้ากับมาเลเซียในการผนวกดินแดน Irian Jaya ใน ค.ศ.1969 
(พ.ศ. 2512) และยังท าการผนวกดินแดนติมอร์ตะวันออกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอินโดนีเซีย ใน ค.ศ.
1976 (พ.ศ. 2519)  
  ในระยะแรกนี้ประเทศอินโดนีเซียมีนโยบายไม่คบหากับประเทศตะวันตก เนื่องจาก
เคยตกเป็นเมืองขึ้นของชาติตะวันตกมาอย่างยาวนาน ท าให้อินโดนีเซียต้องเลือกรับความช่วยเหลือ
จากกลุ่มประเทศสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์ แต่ในขณะเดียวกันก็มีความพยายามที่จะแสดงความเป็น
กลางทางอุดมคติในการปกครองท่ามกลางความขัดแย้งชิงอ านาจระหว่างกลุ่มประเทศที่ฝักใฝ่การ
ปกครองในรูปแบบคอมมิวนิสต์และรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตย โดยใน ค.ศ.1955 (พ.ศ. 
2498) ประธานาธิบดีซูการ์โนได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเชีย-แอฟริกาที่เมืองบันดุง (Bandung) 
และผลักดันให้เกิดกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด (Non-Align Movement หรือ NAM) ซึ่งต่อมา
ประธานาธิบดีซูฮาร์โตเคยได้ด ารงต าแหน่งประธานกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดอีกด้วย  

                                                           

ใช้งบประมาณต่อ DPR DPD และ DPRD (สภาท้องถิ่นระดับจังหวัด อ าเภอ และต าบล) โดยสมาชิก 
BPK จะได้รับการคัดเลือกจาก DPR ซึ่งต้องรับฟังความคิดเห็นของ DPD และแต่งตั้งโดยประธานาธิบดี 



35 
 

  ในช่วงปลายสมัยของประธานาธิบดีซูการ์โนได้เกิดความแตกแยกภายในกองทัพของ
ประเทศอินโดนีเซีย ประกอบกับความไม่สงบในประเทศอันเกิดจากปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง 
ปัญหาชนพ้ืนเมือง ปัญหาความยากจนของประชาชนและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เป็ นไป
อย่างจ ากัด เนื่องจากทางรัฐบาลละเลยที่จะวางแผนการบริหารอย่างชัดเจน จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์
รัฐประหารเข้ายึดอ านาจโดยนายพลซูฮาร์โตใน ปี ค.ศ. 1967 (พ.ศ. 2510) 

3.1.2 การเมืองและความมั่นคงในสมัยการปกครองของประธานาธิบดีซูฮาร์โต ค.ศ. 1967-
1998 (พ.ศ. 2510-2541) 
  ในช่วงต้นของยุคสมัยการปกครองของประธานาธิบดีซูฮาร์โต ค.ศ. 1967-1989 
(พ.ศ. 2510-2532) รัฐบาลอินโดนีเซียมีกองทัพ และกลุ่มอาชีพหรือโกลคาร์ (Golongan Karya)  
เป็นฐานเสียงสนับสนุนทั้งทางด้านความมั่นคงทางทหารและความร่วมมือจากภาคเอกชน มีการ
ปกครองประเทศภายใต้นโยบาย “ระเบียบใหม่” (The New Order) ท าให้ทหารเข้ามามีบทบาททั้ง
การรักษาความมั่นคงของชาติ สังคม และการเมือง กล่าวคือ  ให้มีหน้าที่แบบทวิภารกิจ (dual 
purpose: dwifungsi) มีการก าหนดให้ข้าราชการให้สัตยาบันแก่ผู้ปกครองเพ่ือความเจริญก้าวหน้า
ของรัฐ (monoloyalitas) โดยมิได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนที่อยู่ใน
ชนบทอย่างไรก็ดี นโยบายนี้ได้ประสบความส าเร็จอย่างมากในการพัฒนาเศรษฐกิจของอินโดนีเซียให้
เจริญก้าวหน้า60    
  นโยบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของอินโดนีเซียในสมัยของประธานาธิบดี 
ซูฮาร์โต   มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมโดยรื้อฟ้ืนความสัมพันธ์กับประเทศตะวันตกและเสริมสร้าง
ความร่วมมือในส่วนภูมิภาคมากขึ้น และมีการประกาศยุติการเผชิญหน้ากับมาเลเซียด้วยหลัก  
“การยุติปัญหาของชาวเอเชียโดยชาวเอเชียด้วยกันเอง” (Asian Solutions for Asian Problems) 
  ต่อมาในช่วงปลายยุคสมัยการปกครองของประธานาธิบดีซูฮาร์โต ค.ศ. 1990-1998 
(พ.ศ. 2533-2541) ได้เกิดเหตุการณ์พฤษภาคมจลาจล ค.ศ. 1998 (Kerusuhan Mei 1998) เป็นผล
มาจากประชาชนชาวอินโดนีเซียเกิดความไม่พอใจในการบริหารและปกครองของรัฐบาล เนื่องจาก
เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ าและสินค้าราคาแพง จนท าให้เกิดการชุมประท้วงขับไล่รัฐบาลและวางเพลิง
เผาร้านค้าของชาวอินโดนีเซียเชื้อสายจีนที่ข้ึนราคาสินค้า ส่งผลต่อความม่ันคงภายในประเทศและเกิด
ความบาดหมางกันระหว่างชาวอินโดนีเซียเชื้อสายจีนกับชาวอินโดนีเซียเชื้อสายต่าง ๆ รัฐบาลจึงต้อง

                                                           

 60 Aspinal and Fealy, Soeharto’s New Order and its Legacy,   (Canberra:  The 
Australia National University Press, 2010).  
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ใช้ก าลังปราบจลาจล และบานปลายไปสู่การยิงนักศึกษามหาวิทยาลัยเสียชีวิต ส่งผลท าให้เกิด 
แรงกดดันให้ประธานาธิบดีซูฮาร์โตลาออกจากต าแหน่งในเวลาต่อมา61 

3.1.3 การเมืองและความมั่นคงภายหลังสมัยการปกครองของประธานาธิบดีซูฮาร์โต  
ค.ศ. 1998-2014 (พ.ศ. 2541-2557) 
  ภายหลังการประกาศลาออกประธานาธิบดีของนายพลซูฮาร์โต ใน พ.ศ. 2541  
ได้มีการแต่งตั้งรองประธานาธิบดียูซุฟ ฮาบีบี ขึ้นเป็นประธานาธิบดี ซึ่งนโยบายทางการเมืองของ
ประเทศอินโดนีเซียในยุคนี้มีลักษณะเป็นการลดอ านาจและบทบาทของทหารลง มีการกระจายอ านาจ
บริหารโดยมีการเพ่ิมอ านาจให้แก่หน่วยงานปกครองท้องถิ่นและให้แก่ผู้น า ในระดับท้องถิ่นและ
หมู่บ้าน มีการยกเลิกกฎหมายที่เป็นการจ ากัดบทบาทของชนพ้ืนเมืองและชนกลุ่มน้อย เพ่ือเป็นการ
ยุติความขัดแย้งระหว่างชาวอินโดเชื้อสายจีนกับชาวอินโดนีเซียเชื้อสายต่าง ๆ และเพ่ือเป็นการเพ่ิม
ความปรองดองระหว่างประชากรต่างเชื้อชาติในประเทศอินโดนีเซีย62 ท าให้อินโดนีเซียได้ก้าวสู่การ
เปลี่ยนแปลง ช่วงเวลานี้จึงมีชื่อเรียกว่ายุคปฏิรูป (reformasi)63 โดยรัฐบาลในยุคของประธานาธิบดี
ฮาบีบีได้ออกกฎหมายว่าด้วยความปรองดองในประเทศ (Law No. 6 of 2000) ซึ่งก าหนดให้ยกเลิก
การแบ่งแยกระหว่างประชากรอินโดนี เซีย พ้ืนเมือง (pribumi) กับอินโดนี เซียเชื้อสาย อ่ืน  
(non-pribumi) และยกเลิกการก าหนดให้ประชากรอินโดนีเซียเชื้อสายอ่ืน (non-pribumi) แสดง
ใบอนุญาตให้พ านักในประเทศโดยถาวรในการติดต่อราชการ นอกจากนี้ นโยบายทางการเมืองของ
ประเทศอินโดนี เซีย ในยุค ยุคปฏิรูป ( reformasi) จะเน้นการส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย การอนุญาตให้ตั้งพรรคการเมืองนอกเหนือไปจากพรรคการเมืองที่มีอยู่ การเพ่ิมสิทธิ
เสรีภาพในการแสดงออก และมีการจัดการเลือกตั้งโดยเปิดเสรีเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1955 (พ.ศ. 
2498) ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (General Election Commission: KPU) ซึ่ง
เป็นหน่วยงานใหม่ที่ได้จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดการเลือกตั้งทั่วไป (Law No. 3 of 1999) 

                                                           

 61 อรอนงค์ ทิพย์พิมล, “บทบาทขบวนการนักศึกษาอินโดนีเซีบกับการสิ้นสุดอ านาจของ
ประธานาธิบดีซูฮาร์โต ,” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 
2548). 
 62 Aspinal and Fealy, Soeharto’s New Order and its Legacy, 2010.  
 63 Marcus Mietzner, The Politics of Military Reform in Post-Suharto Indonesia: 
Elite Conflict, Nationalism, and Institutional Resistance, (Washington: East-West Center, 
2006).  
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เพ่ือเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นกลางกว่าเดิมที่เคยให้รัฐมนตรีท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง64  
  นอกจากนี้ ในเรื่องของนโยบายความมั่นคงระหว่างประเทศในยุคของประธานาธิบดี
ฮาบีบีได้จัดให้มีการออกเสียงประชามติแก่ดินแดนติมอร์ตะวันออกเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2542 
ซึ่งผลการออกเสียงประชามติปรากฏว่าร้อยละ 75 ของประชากรต้องการแยกตัวออกจากประเทศ
อินโดนีเซีย เป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต (Democratic Republic of Timor-Leste)65 
ซึ่งในสายตาของประชาชนชาวอินโดนีเซีย การจัดให้มีการออกเสียงประชามติดังกล่าวท าให้
อินโดนีเซียเสียดินแดนติมอร์ตะวันออกไป ส่งผลให้ประธานาธิบดีฮาบีบีเสียความนิยมทางการเมืองไป
อย่างมาก66 และใน พ.ศ. 2542 ประธานาธิบดีฮาบีบีได้ถอนการเสนอชื่อตนเป็นผู้แทนในการเลือกตั้ง
ประธานาธิบดีในครั้งต่อไปเนื่องจากขาดเสียงการสนับสนุนจากภายในพรรคการเมืองของตน67 
  ต่อมานายบดูร์ระห์มาน วาฮิด ได้รับเลือกตั้งให้เป็นประธานาธิบดี อินโดนีเซียจึงได้มี
นโยบายส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย โดยการเพ่ิมสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก ลดการควบคุม
ทางการเมืองของรัฐมีการยุบกระทรวงข้อมูลข่าวสาร (Ministry of Information) ซึ่งเคยเป็นเครื่องมือ
ที่ส าคัญของรัฐในการเผยแพร่อุดมการณ์ทางการเมืองในยุครัฐบาลทหารของนายพลซูฮาร์โต ที่ใช้
ส าหรับการเฝ้าระวัง และการกลั่นกรองสื่อต่าง ๆ ของภาคเอกชนที่ขัดแย้งกับอุดมการณ์ของรัฐ  
ท าให้สื่อมวลชนมีเสรีภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างและผู้บริหารกระทรวงสวัสดิการ
สังคมซึ่งเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์โดยทั่วไปว่าเป็นองค์กรแห่งความทุจริต68 เพ่ือเป็นแบบอย่างและเพ่ือ
ภาพลักษณ์ที่ดีในการขจัดความทุจริตในภาครัฐ 
  นโยบายความมั่นคงในยุคของประธานาธิบดีวาฮิด ได้ริเริ่มที่จะให้เอกราชแก่
ดินแดนอะเจห์ แต่เนื่องจากมีเสียงต่อต้านแนวคิดดังกล่าวอย่างมาก จึงได้แต่เพียงการเพ่ิมอ านาจการ

                                                           

 64 The Council on Foreign Relations, “Indonesia After Suharto,” Retrieved on 
22 October 2015 from https://www.foreignaffairs.com/articles/asia.  
 65 สุภาค์พรรณ ตั้งตรงไพโรจน์, “ติมอร์ตะวันออก”, วารสารเอเชียรายปี สถาบันเอเชีย
ศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ปี 2549/2006) ฉบับที่ 1, น. 38-50. 
 66 Marcus Mietzner, The Politics of Military Reform in Post-Suharto, (Indonesia: 
Elite Conflict, Nationalism, and Institutional Resistance, 2006). 
 67 Harold Crouch, Political Reform in Indonesia After Soeharto,  (Singapore: 
Institute of Southeast Asian Studies, 2010), p. 11-24. 
 68 Greg Barton, Abdurrahman Wahid:  Muslim Democrat Indonesian President, 
(Hawaii: University of Hawaii Press, 2002), p. 290.  
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ปกครองให้แก่ดินแดนอะเจห์ และลดก าลังทหารอินโดนีเซียที่ประจ าการในดินแดนดังกล่าว อย่างไร 
ก็ตามความขัดแย้งภายในประเทศก็ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง เช่น เหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างชน
กลุ่มมาดูรา (Madurese) และดายัก (Dayak) ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดการท าร้ายและฆ่าล้างชนกลุ่ม 
Madurese ในจังหวัดกะลิมันตัน นับเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของความขัดแย้ง
ระหว่างกลุ่มชนเผ่าทั้งสอง ท าให้รัฐบาลอินโดนีเซียต้องส่งก าลังทหารเข้าไปปราบปราม และได้เพ่ิม
ก าลังทหารในดินแดน อะเจห์นั้นเพื่อรักษาความสงบ69  
  ต่อมา ใน ค.ศ. 2000 (พ.ศ. 2543) ได้มีการกล่าวหาประธานาธิบดีวาฮิดเกี่ยวกับการ
ทุจริตและการับเงินบริจาคจากสุลตานแห่งประเทศบรู ไนเ พ่ือช่วยเหลือดินแดนอาเจะห์   
สร้างความกดดันให้แก่ประธานาธิบดีวาฮิดเรื่องความบกพร่อง ในการบริหารประเทศ ท าให้
ประธานาธิบดีวาฮิดต้องลาออกจากต าแหน่งในเวลาต่อมา70 
  หลังจากนั้น นางเมกาวาตี ซูการ์โนปุตรีได้รับเลือกตั้งให้เป็นประธานาธิบดี และได้
ด าเนินนโยบายด้านการเมืองและความมั่นคงตามแบบของประธานาธิบดีวาฮิด โดยได้เน้นการรักษา
ความสงบและปรองดองของชาติ ในเรื่องนโยบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอินโดนีเซียได้
เสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศอินเดียและปากีสถาน และได้รื้อฟ้ืนความสัมพันธ์กับจีน 
สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ และออสเตรเลีย นอกจากนี้ ได้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งประเทศอินโดนีเซีย
เพ่ือให้มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยตรงขึ้นใน ค.ศ. 2004 (พ.ศ. 2547) 
  ส าหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยตรงครั้งแรก นายซูสิโล บัมบัง ยูโดโยโน ได้รับ
เลือกตั้งให้เป็นประธานาธิบดีคนแรกที่มาจากประชาชน และมีนโยบายการด าเนินการเกี่ยวกับดินแดน
อาเจะห์ใหม่โดยในเบื้องต้นได้ให้ความช่วยเหลือในการบรรเทาความเสียหาย และได้ประชุมเจรจา
สันติภาพระหว่างขบวนการอาเจะห์เสรีและรัฐบาลอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ. 2005  
(พ.ศ. 2548) ได้มีการลงนามในข้อตกลงสันติภาพ (MOU between the Government of the 
Republic of Indonesia and the Free Aceh movement 2005) ณ ประเทศฟินแลนด์ ซึ่ งได้
ก าหนดให้มีการถอนก าลังทหารและต ารวจของรัฐบาลกลางภายในสิ้นปี ค.ศ.2006 (พ.ศ. 2549)  
มีการนิรโทษกรรมให้สมาชิกของขบวนการอาเจะห์เสรี ปล่อยนักโทษที่ถูกคุมขัง ให้อ านาจทางการ
เมืองเพ่ิมข้ึนโดยอนุญาตให้มีการตั้งพรรคการเมืองท้องถิ่น และสิทธิพิเศษในการเป็นจังหวัดที่ปกครอง

                                                           

 69 สุพรรณี กาญจนัษฐิติ, “อาเจะห์,”สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่: เอเชีย ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน เล่มที่ 1 (2557). 
 70 Greg Barton, Abdurrahman Wahid:  Muslim Democrat Indonesian President,  
p. 304. 
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ตนเอง มีรัฐบาลท้องถิ่นรวมถึงการจัดการนโยบายต่างทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรมได้ ใน
ตัวเอง71 
  นอกจากนี้ นายซูสิโล บัมบัง ยูโดโยโน ยังมีบทบาทส าคัญในการฟ้ืนฟูประเทศจาก
เหตุการณ์คลื่นสึนามิ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม ค.ศ. 2005 (พ.ศ. 2548) โดยรัฐบาลอินโดนีเซียได้ส่งกอง
ก าลังทหารเข้าไปช่วยเหลือในการบรรเทาความเสียหายในพ้ืนที่เกาะสุมาตราตอนเหนือ โดยมีการ
จัดสรรงบประมาณฉุกเฉินไปยังหน่วยงานในท้องที่เพ่ือให้ความช่วยเหลือเพ่ือการฟ้ืนฟูซ่อมแซมพ้ืนที่ 
ระบบสาธารณูปโภคที่เสียหาย และเพ่ือช่วยเหลือผู้ถูกกระทบในการท า และต่อมาได้มีมาตรการ
ป้องกันไม่ให้นายทุนมาฉวยโอกาสครอบครองที่ดินซึ่งรับความเสียหาย โดยมีการออกกฎหมายว่าด้วย
การฟ้ืนฟูเขตพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติจากคลื่นสึนามิ (Law No. 2 of 2005) ซึ่งก าหนดให้มีการจัดตั้ง
หน่วยงานฟ้ืนฟูและบูรณะชุมชน (Agency for the Rehabilitation and Reconstruction for the 
Region and Community) ซึ่งได้มีการด าเนินนโยบายประสานงานส านักงานที่ดินในพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้อง
ที่จะป้องกันมิให้นายทุนฉวยโอกาสกว้านซื้อที่ดินในราคาถูกจากชาวบ้านในขณะที่ได้รับความ
เดือดร้อน72 

3.1.4 การเมืองและความม่ันคงในสมัยปัจจุบัน ค.ศ. 2014 (พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน) 
  ต่อมาใน ค.ศ. 2014 (พ.ศ. 2557) ประเทศอินโดนีเซียได้มีการจัดให้มีการเลือกตั้ง
ประธานาธิบดี โดยตรงจากประชาชน ซึ่ งผลปรากฏว่าโจโก วี โดโด ( Joko Widodo)  อดีต
นายกเทศมนตรีของเมืองโซโล (Solo) ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นประธานาธิบดี เมื่อเข้ารับด ารง
ต าแหน่งนายโจโก วีโดโด ได้ด าเนินนโยบายด้านการเมืองและความมั่นคงตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาแห่งชาติระยะกลาง (Medium Term Development Plan RPJMN 2015-2019) ค.ศ. 2015-
2019 (พ.ศ. 2552 – 2562) ใน 5 ประการ ดังนี้ 

1) นโยบายการต่อต้านกระบวนการก่อการร้าย  
ส าหรับนโยบายการต่อต้านกระบวนการก่อการร้ายสากล รัฐบาลอินโดนีเซียต้อง

เพ่ิมบทบาทการต่อต้านกระบวนการก่อการร้ายในเวทีระหว่างประเทศมากขึ้น เนื่องจากเหตุการณ์      
ก่อการร้ายในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 11 กันยายน ค.ศ. 2001 (พ.ศ. 2544) อินโดนีเซียถูก
กล่าวหาว่ามีฐานของกลุ่มผู้ก่อการร้ายอยู่ภายในประเทศ ท าให้ต้องเพ่ิมความส าคัญในการออก

                                                           

 71 Kirsten E.  Schulze, The Free Aceh Movement (GAM) :  Anatomy of a Separatist 
Organization,  (Washington: East-West Center, 2003).  
 72 Rokhmin Dahuri, “Pre-and post-tsunami coastal planning and land-use policies 
and issues in Indonesia,” Retrieved on 22 October 2015 from http://www.fao.org/forestry. 
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กฎหมายรองรับตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศทั้ง ในระดับภูมิภาคและในระดับความ
ร่วมมือภายใต้องค์การสหประชาชาติ 

ส่วนนโยบายการต่อต้านกระบวนการก่อการร้ายภายในประเทศ รัฐบาล
อินโดนีเซียได้จัดตั้งหน่วยต ารวจพิเศษเพ่ือเฝ้าระวังและปราบปรามการก่อการร้ายโดยเฉพาะขึ้นที่มีชื่อ
ว่า Special Detachment 88 (Detasemen Khusus 88) ตั้งแต่มีเหตุการณ์วางระเบิดที่เกาะบาหลี
เมื่อปี ค.ศ.2003 (พ.ศ. 2546) ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวได้รับการฝึกฝนและการช่วยเหลือทางงบประมาณ
จากประเทศสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย 

นอกจากนี้ รัฐบาลอินโดนีเซียได้ด าเนินนโยบายลดแนวคิดนิยมความรุนแรง         
(De-Radicalization) เพ่ือปรับแนวคิดของกลุ่มหัวรุนแรง มีการรณรงค์ให้ต่อต้านการโฆษณาชวนเชื่อ
ให้ก่อการร้าย73 และส่งเสริมการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานภาครัฐ การมีส่วนร่วม
ของภาคเอกชนและประชาชน เช่น การอบรมสั่งสอนและปรับทัศนคติกลุ่มนักโทษที่ถูกกุมขังเนื่องจาก
การกระท าผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย74 มีการจัดตั้งศูนย์การต่อต้านการก่อการร้ายแห่งชาติ (Badan 
National Penanggulangan Teroisme: BNPT) เพ่ือเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงาน
ระหว่างต ารวจ ทหาร และอัยการ และภาคเอกชนใน อีกท้ังจัดตั้งศูนย์รักษาสันติภาพและความมั่นคง 
(Indonesia Peace and Security Center Sentul: IPSC) เพ่ือเป็นศูนย์ศึกษาและฝึกร่วมในการ
ปฏิบัติการรักษาสันติภาพ การจัดการภัยพิบัติ และการต่อต้านการก่อการร้าย 

2) นโยบายด้านความมั่นคงชายแดน 
เนื่องจากประเทศอินโดนีเซียมีภูมิประเทศที่หลากหลายทั้งบนพ้ืนที่ราบ หมู่เกาะ 

และน่านน้ าทะเลซึ่งมีอาณาเขตกว้างขวางทั้งทางบกและทางทะเล โดยมีเขตแดนทางทะเลร่วมกับ 10 
ประเทศ และเขตแดนทางบกติดกับอีก 3 ประเทศ จึงท าให้มีปัญหาเกี่ยวกับหน่วยงานการ
ประสานงานที่จะเป็นศูนย์กลางการจัดการเขตแดนที่หลากหลาย ส่งผลท าให้เกิดปัญหาอ่ืนตามมา 
เช่น ปัญหาการจัดท าแผนที่ระบุเขตแดน ปัญหาการกั้นเขตด้วยก าแพงหรือลวดหนาม ปัญหาการ  
ขาดแคลนหน่วยลาดตระเวนประจ าการพ้ืนที่ชายแดน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีปัญหาข้อตกลงเก่ียวกับ
การก าหนดเขตแดนในบางพ้ืนที่ ได้แก่ บริเวณชายแดนติมอร์เลสเต้ บริเวณเขตแดนทางน้ าแอสมัวร์รีฟ 
(Ashmore Reef) กับประเทศออสเตรเลีย และบริเวณเขตแดนเกาะบาธาม (Batam Island)  

                                                           

 73 ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, “บทความวิเคราะห์สถานการณ์
ยุทธศาสตร์และความมั่นคงของอาเซียนรายสัปดาห์ ,” ฉบับที่ 19/57 สืบค้นเมื่อ 22 ตุลาคม 2558 
จาก http://www.sscthailand.org/. 
 74 Milda Istiqomah, De- radicalization program in Indonesian prisons:  Reformation 
on the correctional institution,  (Perth: Cowan University Press, 2011). 
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กับประเทศสิงคโปร์ เป็นต้น ท าให้รัฐบาลอินโดนีเซียมีนโยบายจัดตั้งหน่วยงานการที่จะเป็นศูนย์กลาง
การจัดการเขตแดนอย่างเบ็ดเสร็จเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

3) นโยบายแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย 
การท าประมงผิดกฎหมาย หมายถึง การท าประมงที่ฝ่าฝืนกฎหมายในระยะ

ชายฝั่งทะเลที่สงวนไว้ส าหรับการท าประมงพ้ืนบ้าน หรือการประมงระดับเล็กเท่านั้นซึ่งจะไม่อนุญาต
ให้มีการประมงเพ่ืออุตสาหกรรม อาทิ การใช้เรืออวนลาก หรือการท าอวนล้อมหินโดยใช้ไฟล่อ  
เป็นต้น เนื่องจากเป็นการทรัพยากรธรรมชาติและจะส่งผลเสียต่อระบบนิเวศน์ทางทะเลในระยะยาว75 

เนื่องจากประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศในหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 
เฉียงใต้ที่ถูกกลุ่มสหภาพยุโรปใช้นโยบายกีดกั้นทางการค้า โดยอ้างปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย  
ที่จะไม่ให้น าเข้าสินค้าต่าง ๆ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อาหารทะเลส าเร็จรูปเข้าไปยังกลุ่มประเทศสมาชิก 
รัฐบาลอินโดนีเซียจึงมีนโยบายแก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้ทันต่อสภาวการณ์ปัจจุบัน เช่น กฎหมาย  
ว่าด้วยการจัดการชายฝั่งและหมู่เกาะขนาดเล็ก (Law No. 27 of 2007) ซึ่งก าหนดให้หน่วยงานใน
ท้องถิ่นที่มีอ านาจหน้าที่จัดการขึ้นทะเบียนเรือล าเล็กในภูมิภาคท้องถิ่น และกฎหมายว่าด้วยการขึ้น
ทะเบียนเรือประมง (Law No. 31 of 2004) ซึ่งก าหนดขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเรือประมงและก าหนด
บทลงโทษอย่างเข้มงวด เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

4) นโยบายการแก้ไขปัญหาการปล้นเรือเดินทะเลและโจรสลัด 
จากสภาพภูมิประเทศของอินโดนีเซียซึ่งเป็นหมู่เกาะ มีช่องแคบมะละกาเป็น  

ทางเดินเรือพาณิชย์ที่ส าคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศอินโดนีเซียจึงมักประสบ
ปัญหาการปล้นเรือเดินทะเลและโจรสลัดอยู่บ่อยครั้ง เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นรอยต่อระหว่าง
น่านน้ าอินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย ท าให้เกิดการไม่แน่นอนชัดเจน ในการบังคับใช้
กฎหมายบริเวณเขตทะเลตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 (พ.ศ. 2525) 
(United Nations Convention on the Law of the Sea: UNCLOS 1982) ซึ่งตามมาตรา 100 
ของอนุสัญญาดังกล่าวก าหนดให้ประเทศที่มีอ านาจจับกุมและลงโทษผู้กระท าความผิด คือประเทศที่มี
อธิปไตยเหนือบริเวณนั้น ท าให้เกิดปัญหาการกระท าความผิดและการหลบหนีข้ามเขตอ านาจ
อธิปไตย76 จากปัญหาดังกล่าวท าให้การจับตัวผู้กระท าความผิดท าได้ยาก รัฐบาลอินโดนีเซียจึงมี

                                                           

 75 Regional Plan of Action to Promote Responsible Fishing Practices including 
Combating Illegal, Unreported and Unregulated Fishing in the Southeast Asia Region, 
“Model Fisheries Legislation,” Retrieved on 22 October 2015 from http://www.rpoaiuu.org. 
 76 Rizal Sukma, “ Indonesia’ s Security Outlook, Defence Policy and Regional 
Cooperation,”  Retrieved on 22 October 2015 from http://www.nids.mod.go.jp/. 

http://www.nids.mod.go.jp/
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แนวนโยบายการแก้ไขปัญหาการปล้นเรือเดินทะเลและโจรสลัดร่วมกับประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย 
สิงคโปร์ และไทย โดยมีการท าความตกลงเพ่ือจัดการลาดตระเวนร่วม (Coordinated Patrol) และ
จัดตั้งหน่วยงานลาดตระเวนช่องแคบมะละกาขึ้น (Malacca Straits Coordinated Patrol: MSCP) 

5) นโยบายการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
จากรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) ที่กระทรวง 

การต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาได้ประเมินว่าอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีปัญหาการค้ามนุษย์รุนแรง
ระดับที่ 2 ซึ่งต้องจับตามองเป็นพิเศษ (Tier 2 Watch List) โดยพบปัญหาเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ใน
ฐานะประเทศผู้ส่งออก ประเทศทางผ่าน และประเทศผู้รับเหยื่อการค้ามนุษย์77 

สภาพปัญหาการกระท าความผิดเกี่ยวกับกับการค้ามนุษย์ในอินโดนีเซีย คือ การ
ล่อลวงคนให้ไปประกอบอาชีพในต่างประเทศผ่านทางนายหน้าจัดหางาน โดยนายหน้าเหล่านี้จะท า
การออกค่าใช้จ่ายเบื้องต้นและเมื่อบุคคลที่ถูกหลอกลวงเดินทางไปในต่างประเทศแล้วจะท าการยึด
หนังสือเดินทางพร้อมคิดดอกเบี้ยหรือค่าใช้จ่ายเป็นเงินจ านวนสูงมาก ท าให้ผู้ถูกหลอกลวงนั้น 
ไม่สามารถจ่ายเงินคืน และไม่สามารถเดินทางกลับประเทศของตนได้  

ส าหรับวิธีทางแก้ปัญหา รัฐบาลอินโดนีเซียได้ออกกฎหมายว่าด้วยการก าจัด
ขบวนการค้ามนุษย์ (Law No. 21 of 2007) ซึ่งก าหนดบทลงโทษให้แก่ผู้กระท า และผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการกระท าความผิดเกี่ยวกับการจัดหางาน การขนส่ง การรับหรือส่งคนเพ่ือท างาน โดยใช้
การหลอกลวง การใช้อ านาจ ใช้ก าลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้ก าลังประทุษร้ายเพ่ือแสวงหาการ
หาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย และกฎหมายว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (Law 
No. 69 of 2008) ซึ่งก าหนดให้มีการจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจในการป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์  (Taskforce for Prevention and handling of human trafficking) เ พ่ือเป็นศูนย์กลาง
ประสานงานกับต ารวจและหน่วยงานที่มีหน้าที่ ในการก ากับและควบคุมดูแลแรงงาน เช่น สวัสดิการ
สังคม การท่องเที่ยว และการตรวจคนเข้าเมือง เป็นต้น 

นอกจากนโยบายการป้องกันและแก้ปัญหาข้างต้น ประเทศอินโดนีเซียยังมี
นโยบายการให้ความช่วยเหลือดูแลและฟ้ืนฟูเหยื่อจากการค้ามนุษย์ไว้ ในแผนปฏิบัติการแห่งชาติว่า
ด้วยการจัดสวัสดิการแก่เหยื่อการค้ามนุษย์และบุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการค้ามนุษย์ 
(National Action Plan for trafficking in person by People's Welfare Coordinating)  ซึ่ ง
ก าหนดให้มีการจัดที่พักพิงฉุกเฉิน การดูแลและให้ค าปรึกษาแก่เหยื่อการค้ามนุษย์ การจัดหางานและ

                                                           

 77 Australian Institute of Criminology, “ Experiences of trafficked persons:  An 
Indonesian sample," Retrieved on 22 October 2015 from http://www.aic.gov.au/. 
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สวัสดิการสังคมให้ความช่วยเหลือแก่เหยื่อการค้ามนุษย์ รวมถึงการคุ้มครองพยานในคดีค้ามนุษย์อีก
ด้วย 

 
  3.2 ข้อมูลเกี่ยวกับสาระส าคัญของข้อตกลงระหว่างประเทศด้านการเมืองและความ

ม่ันคง และมาตรการในการด าเนินการของประเทศอินโดนีเซีย 
  ภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศด้านสังคมและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก ใน

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Politic-Security Community) ประเทศอินโดนีเซีย
ได้มีส่วนร่วมในการท าอนุสัญญา และความตกลงต่าง ๆ เกี่ยวกับความร่วมมือด้านการเมืองและความ
มั่นคงกับประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังนี้  

3.2.1 อนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก (ASEAN 
Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children)  

สาระส าคัญของอนุสัญญาฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้าสตรีและเด็ก โดยเนื้อหาหลักของอนุสัญญาก าหนดให้ประเทศสมาชิก
ต้องบัญญัติกฎหมายเพ่ือก าหนดโทษแก่การกระท าความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ การค้ามนุษย์โดย
การท าเป็นขบวนการ การปกปิดทรัพย์ที่ได้มาจากการกระท าความผิด การคอรัปชั่น และการขัดขวาง
กระบวนการยุติธรรม นอกจากนี้ยังก าหนดให้ประเทศสมาชิกต้องจัดท านโยบายเกี่ยวกับแนวทาง  
การป้องกันปัญหาการเยียวยาผู้เสียหาย และแนวทางความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายในระหว่าง
ประเทศสมาชิกอีกด้วย  

3.2.2 ความตกลงระหว่างส านักเลขาธิการอาเซียนและรัฐบาลอินโดนีเซียว่าด้วยสิทธิ
ประโยชน์และความคุ้มกันของส านักเลขาธิการอาเซียน (Agreement between the Government 
of the Republic of Indonesia and the ASEAN relating to the Privileges and Immunities 
of the ASEAN Secretariat)  

สาระส าคัญของความตกลงซึ่งท าขึ้นระหว่างส านักเลขาธิการอาเซียนและรัฐบาล
อินโดนีเซียฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ืออ านวยความสะดวกในการด าเนินงานของส านักเลขาธิการ
อาเซียน เช่น สถานะของส านักเลขาธิการอาเซียนตามกฎหมายอินโดนีเซีย การอนุญาตให้ใช้ที่ดิน  
การปกป้องอาณาบริ เวณของส านักงานเลขาธิการอาเซียน การคุ้มกันและข้อยกเว้นทางภาษี  
การสื่อสาร การเข้าถึงสถานที่ สิทธิทางการทูตของเลขาธิการอาเซียนและผู้ด าเนินงาน เป็นต้น 

3.2.3 พิธีสารของกฎบัตรอาเซียนว่าด้วยกลไกระงับข้อพิพาท (Protocol to the 
ASEAN Charter on Dispute Settlement Mechanisms)  

พิธีสารของกฎบัตรนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสงเสริมใหรัฐคูกรณีระงับขอพิพาทโดย 
วิธีปรึกษาหารือ (Consultation) เสียก่อน หากไมประสบความส าเร็จก็อาจใชการระงับข้อพิพาทด้วย
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วิธีอนุญาโตตุลาการ แตหากรัฐคูกรณีฝายหนึ่งปฏิเสธไมยอมใช้วิธีอนุญาโตตุลาการก็ให้สิทธิรัฐอีกฝาย
ในการยื่นค าร้องขอให้คณะมนตรีประสานงานอาเซียน (ASEAN Coordinating Council) พิจารณาว่า
จะให้รัฐคกูรณีใช้วิธีใดในการระงับข้อพิพาท  

นอกจากการปรึกษาหารือแลว พิธีสารดังกล่าวยังไดก าหนดวิธีระงับขอพิพาท
ประเภทอ่ืน ๆ ไว้ ไดแก การใช้คนกลางทีน่าเชื่อถือ (Good offices) การไกลเกลี่ย (Mediation) และ
การประนีประนอม (Conciliation) ทั้งนี้ รัฐคูกรณีสามารถตกลงรวมกันที่จะเลือกใชวิธีระงับขอพิพาท
ใดวิธีหนึ่งข้างต้นไดทุกเมื่อ ในกรณีวิธีการระงับขอพิพาทโดยวิธีข้างตนไมบรรลุผล ใหถือวาขอพิพาท
นั้นเปน “ขอพิพาทที่มิอาจระงับได” หรือ “Unresolved Disputes” ซึ่งรัฐคูกรณีสามารถน าเรื่อง
เสนอตอที่ประชุมสุดยอดอาเซียนต่อไป ในกรณีที่รัฐคูกรณีฝายใดฝายหนึ่งไมปฏิบัติตามค าตัดสิน  
ซ่ึงเปนผลจากกลไกระงับขอพิพาท (Non-Compliance) รัฐคกูรณีอีกฝายสามารถยื่นเรื่องตอที่ประชุม
สุดยอดอาเซียนใหพิจารณาไดเช่นกัน78 

3.2.4 ความตกลงว่าด้วยสิทธิประโยชน์และความคุ้มกันของชาติอาเซียน (Agreement on 
the Privileges and Immunities of the Association of Southeast Asian Nations) 

ความตกลงฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดสิทธิประโยชน์ทางการทูตและสิทธิ
ความคุ้มกันของเลขาธิการอาเซียน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ส านักเลขาธิการอาเซียน ได้แก่ สถานะทาง
กฎหมาย สิทธิในทรัพย์สินของส านักงานเลขาธิการอาเซียน สิทธิทางการทูตของเลขาธิการอาเซียน
และเจ้าหน้าที่ส านักเลขาธิการอาเซียน การคุ้มครองผู้เชี่ยวชาญของส านักงานเลขาธิการอาเซียน 
รวมถึงผู้แทนถาวรและเจ้าหน้าที่ของประเทศสมาชิกซึ่งได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ ในประเทศภาคี
สมาชิก 

3.2.5 กฎบัตรอาเซียน (Charter of the Association of Southeast Asian Nations) 
การแสดงความตกลงร่วมมือกันจัดตั้งประชาคมอาเซียนของประเทศสมาชิกต่าง ๆ 

ภายใต้กฎบัตรอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้อาเซียนเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง และเคารพกฎกติกาในการท างานเพ่ือประสานประโยชน์ให้แก่ประเทศสมาชิก และมี
เนื้อหาส าคัญเกี่ยวกับการให้สถานะนิติบุคคลแก่ประชาคมอาเซียนให้เป็นองค์กรระหว่างรัฐบาล 
(Intergovernmental Organization) ทั้งก าหนดสภาพบุคคลตามกฎหมายให้แก่ภาคีสมาชิกภาพ 
การก าหนดสิทธิและพันธกรณีระหว่างรัฐสมาชิก โครงสร้างองค์กรของอาเซียน องค์กรที่มี
ความสัมพันธ์กับอาเซียน การคุ้มกันและเอกสิทธิ์ กระบวนการตัดสินใจ การระงับข้อพิพาท 

                                                           

 78 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, “กลไกระงับข้อพิพาทของอาเซียนและ    
กฎส าหรับการเสนอเรื่องการไม่ปฏิบัติตามให้ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนตัดสิน,” สืบค้นเมื่อ 22 ตุลาคม 
2558 จาก http://www.thaiworld.org/th/. 
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งบประมาณและการเงิน การบริหารและขั้นตอนการด าเนินงาน อัตลักษณ์และสัญลักษณ์ของอาเซียน 
และความสัมพันธ์กับประเทศนอกกลุ่มสมาชิก รวมถึงการรับสมาชิกใหม่ เป็นต้น 

3.2.6 อนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้าย (ASEAN Convention on 
Counter Terrorism) 

สาระส าคัญของของอนุสัญญาฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกรอบความร่วมมือใน
ระดับภูมิภาคของประเทศสมาชิกในการต่อต้าน ป้องกัน และระงับการก่อการร้ายในทุกรูปแบบ  
โดยได้น านิยามค าว่า “ผู้ก่อการร้าย” จากอนุสัญญาเกี่ยวกับการก่อการร้ายของสหประชาชาติมาใช้
เป็นแนวทางในการก าหนดขอบเขตความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก เช่น การแลกเปลี่ยนข่าว
กรองระหว่างกัน การป้องกันไม่ให้ประเทศสมาชิกเป็นแหล่งเงินทุนแหล่งวางแผนก่อการร้าย  
การร่วมมือกันตรวจสอบการเข้าออกประเทศสมาชิก เป็นต้น  

นอกจากนี้ยังมีการก าหนดแนวทางการด าเนินคดีก่อการร้าย เช่น เขตอ านาจของรัฐ
ในการด าเนินคดีกับผู้ก่อการร้าย การปฏิบัติต่อผู้ถูกกล่าวหาอย่างเป็นธรรม การให้ความร่วมมือท า
การสอบสวนคดีกอการร้ายระหว่างประเทศสมาชิกภายใต้กฎหมายภายในของแต่ละประเทศ การส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดน เป็นต้น แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงการก่อร้ายที่เกี่ยวข้องกับการเมือง 

3.2.7 ความตกลงอาเซียนว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตรา (ASEAN Framework 
Agreement on Visa Exemption) 

ความตกลงฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน
โดยยกเว้นการตรวจลงตรา (Visa) ให้แก่ประชาชนภายในประชาคมอาเซียน หากประชาชนสัญชาติ
ประเทศสมาชิกอาเซียนเดินทางเข้าประเทศสมาชิกอ่ืนเพ่ือการท่องเที่ยวไม่เกิน 14 วัน แต่ทั้งนี้
ประเทศสมาชิกยังคงไว้ซึ่งสิทธิในการเนรเทศ และสิทธิที่จะยกเลิกการด าเนินงานตามกรอบความ 
ตกลงในกรณีท่ีประเทศสมาชิกมีเหตุการณ์ไม่สงบเกิดข้ึน  

3.2.8 ความตกลงว่าด้วยการก่อตั้งกองทุนเพ่ือการพัฒนาอาเซียน (Agreement for the 
Establishment of an ASEAN Development Fund) 

ความตกลงว่าด้วยการก่อตั้งกองทุนเพ่ือการพัฒนาอาเซียน เป็นความตกลงระหว่าง
ประเทศสมาชิกอาเซียนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดตั้งกองทุนส าหรับใช้ ในการพัฒนาอาเซียน  
ซึ่งก าหนดให้แต่ละประเทศต้องสนับสนุนเงินเข้าสู่กองทุนประเทศละ 1 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีการ
แบ่งเงินกองทุนออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรกใช้ส าหรับลงทุนเพ่ือหาผลตอบแทนเข้ากองทุน ส่วนที่
สองใช้ส าหรับลงทุนในโครงการพัฒนาอาเซียนที่ควรได้รับการสนับสนุนตามหลักเกณฑ์ โดยโครงการที่
จะได้รับเงินสนับสนุนได้นั้นมีเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรการส าคัญ (Priority 
Measures) ที่ระบุไว้ในแผนการจัดตั้งประชาคมอาเซียนทั้งสามประชาคมด้วย  
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3.2.9 สนธิสัญญาว่าด้วยความช่วยเหลือด้านกฎหมายด้านอาชญากรรมซึ่งกันและกัน 
(Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters) 

สาระส าคัญของของสนธิสัญญาฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความช่วยเหลือใน
กระบวนตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในกรณีที่มีการกระท าความผิดเกี่ยวเนื่องกันระหว่าง
ประเทศสมาชิกหรือในหลายท้องที่ เช่น การแสวงหาหลักฐาน การบันทึกค าให้การของบุคคล  
การให้บริการด้านเอกสารทางกฎหมาย การพิจารณาคดี การด าเนินการค้นหาและจับกุม  
การตรวจสอบวัตถุและสถานที่ การแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับพยานและผู้ต้องสงสัย เป็นต้น ซึ่งการให้ความ
ช่วยเหลือนี้จะต้องได้รับความยินยอมและเป็นไปตามเนื้อหาในสนธิสัญญาและกฎหมายภายในของ
ประเทศผู้ร้องขอความช่วยเหลือ79 

3.2.10 บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการก่อตั้งมูลนิธิอาเซียน ฉบับปรับปรุง (Revised 
Memorandum of Understanding on the Establishment of the ASEAN Foundation)  

การท าบันทึกความเข้าใจระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือก่อตั้ง
มูลนิธิอาเซียน โดยได้รับทุนสนับสนุนจากประเทศสมาชิกอาเซียนและภาคเอกชน และมีภารกิจในการ
ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญในการรวมตัวกันของประชาคมอาเซียน และท าให้เกิด
การเชื่อมโยงกันของประชาชนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษาสุขภาพและ
วัฒนธรรม กิจกรรมเพ่ือยกระดับสภาพสังคมของประเทศสมาชิกอาเซียน กิจกรรมเครือข่าย
แลกเปลี่ยนเยาวชนและนักเรียนอาเซียน กิจกรรมความร่วมมือกันของอาจารย์มหาวิทยาลัย วิชาชีพ
และนักวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ได้รับมอบหมายให้จัดจากผู้น าอาเซียนหรือรัฐมนตรี กิจกรรมที่ร่วมจัด
กับฝ่ายอ่ืน ๆ ของอาเซียน เป็นต้น มูลนิธิดังกล่าวมีส านักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศอินโดนีเซีย โดย
โครงสร้างมูลนิธิประกอบด้วย เลขาธิการอาเซียน ผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากรัฐบาลแต่ละประเทศสมาชิก เป็นคณะกรรมการที่มีอ านาจหน้าที่จัดท าแนวทางการ
ส่งเสริมกิจกรรมและพิจารณาอนุมัติโครงการต่าง ๆ  

3.2.11 สนธิสัญญาว่าด้วยเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Treaty on 
the South East Asia Nuclear Weapon-Free Zone) 

สาระส าคัญของสนธิสัญญาฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดข้อห้ามมิให้ประเทศ
สมาชิกมีการพัฒนา ผลิต ครอบครอง หรือควบคุมอาวุธนิวเคลียร์ สถานีอาวุธนิวเคลียร์ และห้ามมิให้
ท าการทดสอบหรือการใช้อาวุธนิวเคลียร์ทั้งภายในหรือนอกเขตสนธิสัญญาหรือให้ความช่วยเหลือหรือ
จัดหาแหล่งหรือเครื่องมือให้แก่ประเทศใด ตลอดจนห้ามมิให้ท าการทิ้งสารพิษกัมมันตรังสีภายในกลุ่ม

                                                           

 79 ศูนย์ข้อมูลข่าวอาเซียน, “ความร่วมมือด้านกฎหมายของอาเซียน ,” สืบค้นเมื่อ 22 
ตุลาคม 2558 จาก http://www.aseanthai.net/. 
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ประเทศสมาชิก เว้นแต่กรณีจะเป็นไปตามข้อตกลงด้านการป้องกันของทบวงการพลังงานปรมาณู
ระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency) และในกรณีที่ประเทศสมาชิกสงสัยว่ามี
การลักลอบพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์หรือละเมิดข้อตกลงแล้ว ให้ประเทศสมาชิกสามารถยื่นค าร้องขอให้
มีการตรวจสอบและหาข้อเท็จจริงได้ แต่อย่างไรก็ตาม สนธิสัญญาฉบับนี้ได้เปิดโอกาสให้ประเทศ
สมาชิกชอบท่ีจะพัฒนานิวเคลียร์ในแนวทางสันติได้  

3.2.12 สนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Treaty of 
Amity and Co-operation in Southeast Asia) 

สนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีวัตถุประสงค์
เพ่ือก าหนดหลักการเกี่ยวกับการเคารพในอ านาจอธิปไตยของแต่ละประเทศสมาชิก ความเสมอภาค
และบูรณภาพแห่งดินแดน การไม่แทรกแซงกิจการภายใน การแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี การไม่ใช้หรือขู่
ว่าจะใช้ก าลัง และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันของประเทศสมาชิกอาเซียน  

3.2.13 สนธิสัญญาก่อตั้งเลขาธิการอาเซียน (Agreement on the Establishment of the 
ASEAN Secretariat) 

สาระส าคัญของของสนธิสัญญาก่อตั้งเลขาธิการอาเซียนฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ก่อตั้งเลขาธิการอาเซียนในการท าหน้าที่ประสานงานระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และเป็น
ตัวกลางในการประสานข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงการประมวลข้อมูลที่ได้จากการประชุม หรือการประชุม
ย่อยคณะรัฐมนตรี ซึ่งการด ารงเลขาธิการอาเซียนจะเรียงล าดับอักษรตามชื่อประเทศสมาชิก
ภาษาอังกฤษ โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี ส่วนคณะท างานของเลขาธิการอาเซียน
ประกอบด้วย 3 ฝ่าย ได้แก่ คณะท างานฝ่ายเศรษฐกิจ คณะท างานฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คณะท างานฝ่ายสังคมและวัฒนธรรม รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ด้านการค้าระหว่างประเทศและเศรษฐกิจ 
เจ้าหน้าที่ด้านการบริหาร เจ้าหน้าที่ด้านงานประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยเลขาธิการอาเซียน และเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่นด้วย 

จากการศึกษาภาพรวมทางการเมืองและความมั่นคงของประเทศอินโดนีเซีย เห็นได้ว่า
ระบบการเมืองการปกครองและความมั่นคงในประเทศเป็นผลพวงมาจากประวัติศาสตร์ทางสังคม 
วัฒนธรรม การเมือง และการตกเป็นอาณานิคมของประเทศต่าง ๆ ที่ผนวกหล่อหลอมให้อินโดนีเซีย
กลายเป็นประเทศที่มีเอกภาพบนความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา และแนวคิดในทางการเมือง
ของประชากร ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนมีอิทธิพลต่อการก าหนดโครงสร้างหน่วยงานการปกครอง ตลอดจน
ระบบกฎหมาย และการออกกฎหมายขึ้นใช้บังคับในประเทศ ซึ่งผู้วิจัยจะได้น าเสนอในบทต่อไป 
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บทท่ี 2 
 

ภาพรวมของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง 
กับสังคม วัฒนธรรม การเมืองและความมั่นคง 

 
 ในบทที่ 2 ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาเกี่ยวกับภาพรวมของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับ
สังคม วัฒนธรรม การเมือง และความมั่นคง เ พื่อให้เกิดความใจเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่   
การด าเนินงาน ตลอดจนโครงสร้างของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ปฏิบัติภารกิจด้านสังคม วัฒนธรรม 
การเมือง และความม่ันคงของประเทศอินโดนีเซีย ดังนี้ 
 
(1) ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
 ประเทศอินโดนีเซียมีหน่วยงานของรัฐระดับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ในด้านสังคมและ
วัฒนธรรม จ านวน 9 กระทรวง ได้แก ่
  
 1.1 กระทรวงการศาสนา (Ministry of Religious Affairs) 
 อ านาจหน้าที่ 
 กระทรวงการศาสนาของประเทศอินโดนีเซียมีอ านาจหน้าที่ครอบคลุมเกี่ยวกับ การจัดท า  
การก าหนด และการด าเนินงานตามนโยบายที่ได้รับในเรื่องของงานศาสนา ได้แก่ พัฒนาความเข้าใจ
เกี่ยวกับศาสนาให้กับชาวอินโดนีเซีย สร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นระหว่างผู้ที่นับถือต่างศาสนา  
การเผยแพร่ค าสอนของศาสนาอิสลาม และส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงศาสนาอิสลามได้ง่ายขึ้น 
 การด าเนินงาน 
 กระทรวงการศาสนามีการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ที่ส าคัญ ดังนี้ 
  1) ประสานงานและก ากับดูแลการด าเนินงานภายในกระทรวง  
  2) ให้ค าแนะน าและช่วยอ านวยการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้สังกัดกระทรวง 
  3) บริหารจัดการทรัพย์สินของกระทรวง 
  4) ด าเนินการ และก ากับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 
  5) จัดท าและปฏิบัติตามคู่มือการด าเนินงานด้านเทคนิคในด้านงานศาสนา 
  6) จัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกระทรวง 
 นอกจากนี้ กระทรวงการศาสนายังมีการด าเนินงานส าคัญ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลและ
จัดท าหลักสูตรการศึกษาศาสนา การอ านวยความสะดวกและให้ความดูแลแก่ประชาชนผู้ที่ต้องการ
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เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ รวมถึงการส่งเสริมให้ประชาชนต่าง ๆ ในสังคมมีความเข้าอกเข้าใจ 
มีความอดทนต่อผู้นับถือศาสนาที่แตกต่างออกไป โดยการให้ข้อมูลผ่านสื่อต่าง ๆ เป็นต้น  
 โครงสร้าง 
 ส าหรับโครงสร้างการบริหารและการด าเนินงานของกระทรวงการศาสนา ได้ก าหนด  
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศาสนาเป็นผู้บริหารสูงสุด และมีปลัดกระทรวงฯ ท าหน้าที่  
เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบราชการประจ าทั่วไปของกระทรวง โดยมีการแบ่งส่วนราชการ ดังนี้ 

1) ส านักงานปลัดกระทรวง (Office of the Permanent Secretary)  
  ส านักงานปลัดกระทรวงการศาสนา มีหน้าที่ ในการประสานการด าเนินกิจกรรม 
แผนงาน โครงการ และงบประมาณของกระทรวงฯ ส่งเสริมและให้การสนับสนุนการท างานของ
หน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้กระทรวงฯ ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานทรัพยากรบุคคล การเงิน 
งานประชาสัมพันธ์ ให้ค าแนะน าและวางแผนการจัดและบริหารองค์กร ประสานและจัดท ากฎหมาย 
รวมทั้งทางคดีความ จัดการทรัพย์สินของกระทรวง รวมทั้งปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนด 
และตามค าสั่งของรัฐมนตรี 
  2) กรมอิสลามศึกษา (Department of Islamic Education)  
  กรมอิสลามศึกษา มีหน้าที่ ในการบริหารจัดการจัดท านโยบายเกี่ยวกับหลักสูตร
การศึกษาศาสนาอิสลามและการก าหนดมาตรฐานในการสอนศาสนาอิสลามในการศึกษาทุกระดับชั้น 

3) กรมพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์ (Department of Hajj and Umrah) 
  กรมพิธี ฮัจญ์และอุมเราะห์ มีหน้าที่ ในการบริหารจัดการจัดท านโยบายที่จะให้
ความสะดวกในการเดินทางไปพิธีฮัจญ์  เช่น การขึ้นทะเบียนบริษัท หรือ องค์กรไม่แสวงหา
ผลก าไร ที่จัดการเรื่องการเดินทางไปพิธีฮัจญ์ บริหารจัดการกองทุนส าหรับผู้นับถือศาสนาอิสลาม 
ให้เดินทางไปพิธีฮัจญ์ นอกจากนี้ ยังมีภารกิจที่จัดท าสื่อให้ความรู้ต่าง ๆ 

4) กรมส่งเสริมศาสนาอิสลาม (Department of Islamic Community Guidance) 
  กรมส่งเสริมศาสนาอิสลาม มีภารกิจในการเสริมสร้างสังคมผู้นับถือศาสนาอิสลาม  
โดยกรมฯ จะร่วมกับมัสยิดต่าง ๆ จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม รวมถึงมีการจัดท า
ข่าวสารศาสนาอิสลามจากรอบโลกเผยแพร่ทางเว็บไซต์  
                 5) กรมส่งเสริมศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนท์ (Department of Christian 
Community Guidance) 
  กรมส่งเสริมศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนท์มีภารกิจในการส่งเสริมค าสอนศาสนา
คริสต์นิกายโปรแตสแตนท์โดยการก าหนดนโยบายแนวทางการด าเนินงานโดยมีเป้าหมายเพ่ือท าให้
การสอนศาสนาเป็นไปอย่างถูกต้อง ส่งเสริมสันติและความสงบสุขในสังคม เช่น การให้ความร่วมมือ
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กับโบสถ์ในประเทศอินโดนีเซีย เพ่ือจัดกิจกรรม เช่น การจัดท าสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อการสอน หรือการให้
ความรู้ต่าง ๆ แก่ชาวคริสต์และประชาชนผู้นับถือต่างศาสนา เพ่ือเสริมสร้างการอยู่ร่วมกัน 
  6) กรมส่ ง เสริมศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก (Department of Catholic 
Community Guidance) 
  กรมส่งเสริมศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก มีภารกิจในการส่งเสริมค าสอนศาสนา
คริสต์นิกายโรมันคาทอลิกโดยการก าหนดนโยบายแนวทางการด าเนินงานโดยมีเป้าหมายเพ่ือท าให้
การสอนศาสนาเป็นไปอย่างถูกต้อง ส่งเสริมสันติและความสงบสุขในสังคม เช่น การให้ความร่วมมือ
กับโบสถใ์นประเทศอินโดนีเซียเพ่ือจัดกิจกรรม จัดท าสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อการสอน หรือการให้ความรู้ต่าง ๆ  
แก่ชาวคริสต์และประชาชนผู้นับถือต่างศาสนา เพ่ือเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันเช่นเดียวกับนิกายโปรแตสแตนท์ 

7) กรมส่งเสริมศาสนาฮินดู (Department of Hindu Community Guidance) 
  กรมส่งเสริมศาสนาฮินดู มีภารกิจในการส่งเสริมค าสอนศาสนาฮินดูโดยการก าหนด
นโยบายแนวทางการด าเนินงานโดยมีเป้าหมายเพ่ือท าให้การสอนศาสนาเป็นไปอย่างถูกต้อง ส่งเสริม
สันติและความสงบสุขในสังคม เช่น การให้ความร่วมมือกับศาสนสถานในประเทศอินโดนีเซียเพ่ือ  
จัดกิจกรรม จัดท าสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อการสอน หรือ สื่อการให้ความรู้ต่าง ๆ  

8) กรมส่งเสริมศาสนาพุทธ (Department of Buddhist Community Guidance) 
  กรมให้ค าแนะน าด้านค าสอนศาสนาพุทธ มีภารกิจในการส่งเสริมค าสอนศาสนาพุทธ 
โดยการก าหนดนโยบายแนวทางการด าเนินงานโดยมีเป้าหมายเพ่ือท าให้การสอนศาสนาเป็นไปอย่าง
ถูกต้อง ส่งเสริมสันติและความสงบสุขในสังคม เช่น การให้ความร่วมมือกับศาสนสถานในประเทศ
อินโดนีเซียเพื่อจัดกิจกรรม จัดท าสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อการสอน และสื่อการให้ความรู้ต่าง ๆ  

9) กรมการรับรองฮาลาล (The Halal Products Guaranteed Agency) 
  กรมการรับรองฮาลาล มีภารกิจในการตรวจสอบและให้การรับรองสินค้าฮาลาล   
ที่จะขายในประเทศอินโดนีเซีย 
 
 1.2 กระทรวงสวัสดิการสังคม (Ministry of Social Affair) 
 อ านาจหน้าที่ 
 กระทรวงสวัสดิการสังคมของประเทศอินโดนีเซียมีอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญเกี่ยวกับการจัดท า
นโยบาย ก าหนดกฎเกณฑ์ วางแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งด าเนินการเพ่ือการฟ้ืนฟูดูแลสังคม ดูแล
สวัสดิการของประชาชนโดยเฉพาะประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือ เช่น ประชาชนที่ยากจน 
ประชาชนผู้ประสบภัยธรรมชาติ ท าให้สังคมสงบสุขและมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
 การด าเนินงาน 
 กระทรวงสวัสดิการสังคมด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
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  1) ก าหนดหลักเกณฑ์และจัดท าข้อมูลบุคคลที่อยู่ ในสถานะยากจนและต้องการ
ความช่วยเหลือ 
  2) ก าหนดมาตรฐานการฟ้ืนฟูสังคม 
  3) ประสานงานการด าเนินงานตามนโยบาย จัดท าแนวทาง และให้ค าแนะน าและช่วย
  4) อ านวยการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้สังกัดกระทรวง 
  5) บริหารจัดการทรัพย์สินของกระทรวง 
  6) ด าเนินการ และก ากับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 
  7) จัดท าและปฏิบัติตามคู่มือการด าเนินงานด้านเทคนิคในด้านสวัสดิการสังคม 
  8) ด าเนินการวิจัยด้านสวัสดิการสังคม การจัดการ และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
ของกระทรวง 
  9) ด าเนินงานสนับสนุนในทุก ๆ ด้านของกระทรวง 
 โดยกระทรวงสวัสดิการสังคม มีเป้าหมายส าคัญในการท างานด้านสวัสดิการสังคม ตามแผน 
ปี ค.ศ. 2015 - 2019 (พ.ศ. 2558 – 2562) ดังนี้ 
  1)  พัฒนาศักยภาพของประชาชนให้สามารถเข้าถึงความต้องการขั้นพ้ืนที่ฐาน  
ทั้ง 4 ประการ ประกอบด้วย อาหาร ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม และท่ีอยู่อาศัย 
  2)  ท าให้ประชาชนที่มีรายได้น้อยหรือประชาชนด้อยโอกาสรวมถึงคนพิการและชนกลุ่ม
น้อย ได้เข้าถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานและมีส่วนร่วมในสังคม จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับความช่วยเหลือ
จากรัฐในการด ารงชีวิต ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภาวะล าบาก จัดกิจกรรมส่งเสริมสถาบัน
ครอบครัวให้เข้มแข็ง จัดท างานวิจัยในด้านต่าง ๆ เช่น การลดปัญหาความยากจน โอกาสในการเข้าถึง
บริการของรัฐ และเพ่ิมโอกาสในสังคมให้แก่ผู้ด้อยโอกาส  
  3) พัฒนาคุณภาพและการจัดการในด้านสวัสดิการสังคม 
 โครงสร้าง 
 ส าหรับโครงสร้างการบริหารและการด าเนินงานของกระทรวงสวัสดิการสังคม ได้ก าหนด 
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสวัสดิการสังคมเป็นผู้บริหารสูงสุด และมีปลัดกระทรวงฯ ท าหน้าที่  
เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบราชการประจ าทั่วไปของกระทรวงฯ โดยมีการแบ่งส่วนราชการ  
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่ วนราชการที่  15 ค.ศ.  2015 (พ.ศ.  2558)  (PERATURAN MENTERI 
KEMENTERIAN SOSIAL NOMOR 20 TAHUN 2015)  ดังนี้  

1) ส านักงานปลัดกระทรวง (Secretariat General) 
  ส านักงานปลัดกระทรวงมีปลัดกระทรวงเป็นผู้บริหารสูงสุด ส านักงานปลัดกระทรวง 
มีหน้าที่ในการประสานการด าเนินกิจกรรม แผนงาน โครงการ และงบประมาณของกระทรวงฯ 
ส่งเสริมและให้การสนับสนุนการท างานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้กระทรวงฯ ส่งเสริมและสนับสนุน 
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การบริหารงานทรัพยากรบุคคล การเงิน งานประชาสัมพันธ์ ให้ค าแนะน า และวางแผนการจัดการ  
และการบริหารองค์กร ประสานและจัดท ากฎหมาย รวมทั้งทางคดีความ จัดการทรัพย์สินของ
กระทรวง รวมทั้งปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนด และตามค าสั่งของรัฐมนตรี 
           2). กรมพิทักษ์สังคมและสวัสดิการสังคม (Department of Social Protection and 
Social Security) 
  กรมพิทักษ์สังคมและสวัสดิการสังคมมีอธิบดีเป็นผู้บริหารสูงสุด มีภารกิจในการให้ 
ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ประสบภัยพิบัติโดยจัดหาอาหาร เครื่องนุ่งห่ม และที่อยู่อาศัยให้
ชั่วคราว นอกจากนี้กรมฯ ยังมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือผู้ที่ประสบเหตุร้ายจากสังคม เช่น เหยื่อการค้า
มนุษย์ แรงงานอินโดนีเซียผิดกฎหมายที่ถูกขับไล่ออกจากประเทศ  
                3)..กรมการฟื้นฟูสังคม (Department of Social Rehabilitation) 
  กรมการฟ้ืนฟูสังคมมีอธิบดีเป็นผู้บริหารสูงสุด มีภารกิจ ในการให้ความช่วยเหลือ 
กลุ่มบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือ เช่น เด็กก าพร้า ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้เคยติดยาเสพติด เหยื่อการ 
ค้ามนุษย์ และผู้ที่มีฐานะยากจน รวมทั้งผู้ที่ตกอยู่ในสภาวะยากล าบาก เช่น บุคคลและชุมชนที่ประสบภัย
ธรรมชาติ ครอบครัวที่บุพการีติดสารเสพติด   
  4) กรมสร้างเสริมพลังทางสังคม (Department of Social Empowerment) 

กรมสร้างเสริมพลังทางสังคมมีอธิบดีเป็นผู้บริหารสูงสุด มีภารกิจในการดูแลบุคคล 
ครอบครัว หรือกลุ่มคนที่ต้องการความช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคม ส่งเสริมศักยภาพของสถาบัน  
ที่ให้บริการด้านสวัสดิการสังคม ตลอดจนสร้างเสริมและเชิดชูบุคคลที่ท าประโยชน์ให้สถาบัน
ครอบครัวและสถาบันทางสังคมให้มีความเข้มแข็ง บริหารจัดการกองทุนเพ่ือการช่วยเหลือทางสังคม 
และส่งเสริมสวัสดิการของชนพ้ืนเมืองที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล 

5) กรมลดความยากจน (Department of Poors Assistance) 
  กรมลดความยากจนมีอธิบดีเป็นผู้บริหารสูงสุด มีหน้าที่ ในการประสานงาน มีภารกิจ
ส าคัญในการดูแลด้านสวัสดิการของกลุ่มคนยากจนทั้งในเขตพ้ืนที่เมืองใหญ่ ในชนบท และบนเกาะ
ขนาดเล็กที่อยู่ห่างไกลความเจริญ 
  
 1.3 กระทรวงการศึกษาแห่งชาติ (Ministry of National Education) 
 อ านาจหน้าที่ 
  กระทรวงการศึกษาแห่งชาติ มีอ านาจหน้าที่ ในการจัดท านโยบาย การประสานงาน  
ให้ค าแนะน าทางเทคนิค ให้การสนับสนุนงานวิจัย และปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายด้านการศึกษา เช่น  
การดูแลให้มีการศึกษาภาคบังคับทั้งประเทศทั้งระดับปฐมวัย การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา การศึกษาชุมชน และการให้ความรู้เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม 
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 การด าเนินงาน 
  กระทรวงการศึกษาแห่งชาติมีภารกิจที่ส าคัญในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
  1) จัดท าและด าเนินการตามนโยบายในด้านการศึกษาระดับก่อนปฐมวัย การศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาระดับมัธยม การศึกษาในชุมชน และการจัดการวัฒนธรรม 
  2) ด าเนินการอ านวยความสะดวกด้านการศึกษา ระดับ ก่อนปฐมวัย การศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาระดับมัธยม การศึกษาในชุมชน และการจัดการวัฒนธรรม 
  3) ด าเนินการตามนโยบายในด้านกรพัฒนาคุณภาพสวัสดิการของครูและบุคลากร 
ที่เก่ียวข้องกับการศึกษา 
  4) ให้ค าแนะน าและช่วยอ านวยการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้สังกัดกระทรวง 
  5) บริหารจัดการทรัพย์สินของกระทรวง 
  6) ด าเนินการ และก ากับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 
  7) จัดท าและปฏิบัติตามคู่มือการด าเนินงานด้านเทคนิคในด้านการสอน และงานด้าน
วัฒนธรรม 
  8) ด าเนินการพัฒนา จัดสอน และปกป้อง ภาษาและวรรณคดี 
  9) จัดการด้านวิจัยและพัฒนาในหัวข้อที่เกี่ยวกับการศึกษา ระดับ ก่อนปฐมวัย 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาระดับมัธยม การศึกษาในชุมชน และการจัดการวัฒนธรรม 
  10) ด าเนินงานการให้การสนับสนุนภายในกระทรวงฯ 
 นอกจากนี้ กระทรวงการศึกษาแห่งชาติ ยังมีการด าเนินงานอ่ืน ๆ เช่น การจัดการ
การศึกษาภาคบังคับ อบรม พัฒนาและออกใบรับรองให้แก่บุคลากรทางการศึกษาเปิดโอกาสให้  
ทุกคนเข้าถึงการศึกษาและวัฒนธรรม ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ 
จัดท าเอกสารประกอบการเรียนรู้ เช่น พจนานุกรมภาษาอินโดนีเซีย รวมทั้งสื่อการสอนต่าง ๆ 
 โครงสร้าง 
 ส าหรับโครงสร้างการบริหารและการด าเนินงานของกระทรวงการศึกษาแห่งชาติ ได้ก าหนด 
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมเป็นผู้บริหารสูงสุด โดยมีปลัดกระทรวงฯ  
ท าหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบราชการประจ าทั่วไปของกระทรวงฯ และมีการแบ่งส่วนราชการ  ดังนี้  

1) ส านักงานปลัดกระทรวงการศึกษาแห่งชาติ  
  ส านักงานกระทรวงการศึกษาแห่งชาติและวัฒนธรรม มีปลัดกระทรวงเป็นผู้บริหาร
สูงสุด ส านักงานปลัดกระทรวงมีหน้าที่ในการประสานการด าเนินกิจกรรม แผนงาน โครงการ และ
งบประมาณของกระทรวงฯ การส่งเสริมและให้การสนับสนุนการท างานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้
กระทรวงฯ รวมถึงการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล การเงิน งานประชาสัมพันธ์ การให้ค าแนะน า
และวางแผนการจัดการ และบริหารองค์กร การประสานและการจัดท ากฎหมาย รวมทั้งการด าเนินคดี
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ความ และจัดการทรัพย์สินของกระทรวง ตลอดจนปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนด และตาม
ค าสั่งของรัฐมนตรี 
  2) กรมการบุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  กรมการบุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษามีอธิบดีเป็นผู้บริหารสูงสุด มีภารกิจ  
ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลบุคลากรทางการศึกษา เช่น การสอบคัดเลือก การบรรจุครู และโอนย้ายครู 
การอบรมครู การจัดท าแนวทางการสอน และการจัดหาสวัสดิการครู เป็นต้น  
  3) กรมการศึกษาก่อนปฐมวัยและการศึกษาชุมชน  
  กรมการศึกษาก่อนปฐมวัยและการศึกษาชุมชนมีอธิบดีเป็นผู้บริหารสูงสุด มีหน้าที่ 
ในการประสานงาน มีภารกิจในการจัดท าหลักสูตร แนวทางการสอน อบรมบุคลากรการศึกษา  
สร้างโรงเรียนของรัฐ และจัดสรรเงินทุนสนับสนุนโรงเรียนที่สอนเด็กต่ ากว่าชั้นป ระถมศึกษา 
นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ให้การศึกษาเก่ียวกับสถาบันครอบครัว 
  4) กรมการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  
  กรมการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษามีอธิบดีเป็นผู้บริหารสูงสุด มีหน้าที่  
ในการประสานงาน มีภารกิจในการสร้างและพัฒนารวมถึงการออกใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนในระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จัดท าหลักสูตรและแนวทางการสอนในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาท้ังภาคปกติและการศึกษาส าหรับคนพิการ นอกจากนี้กรมยังมีโครงการจัดท าสื่อการเรียน
การสอนในรูปแบบออนไลน์ 

5)  กรมงานวัฒนธรรม  
  กรมงานวัฒนธรรมมีอธิบดีเป็นผู้บริหารสูงสุด มีหน้าที่ ในการประสานงาน มีภารกิจ 
ในการด าเนินนโยบายและจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์วัฒนธรรม ศิลปะ ความเชื่อในพระเจ้า 
ขนบธรรมเนียม ประวัติศาสตร์ ด าเนินความสัมพันธ์การทูตวัฒนธรรม รวมถึงการดูแลพิพิธภัณฑ์  
ในประเทศอินโดนีเซียอีกด้วย 
 
 1.4 กระทรวงยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน (Ministry of Justice and Human Rights) 
 อ านาจหน้าที่ 
 กระทรวงยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนมีอ านาจหน้าที่ส าคัญเกี่ยวกับ การจัดท ากฎหมาย  
ที่มีคุณภาพ ก ากับดูแลการให้บริการด้านกฎหมายรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายในประเทศอินโดนีเซีย 
และดูแลการด าเนินงานของรัฐบาลให้เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน 
 การด าเนินงาน 
 กระทรวงยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนมีภารกิจที่จะต้องด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
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  1) จัดท า ก าหนด ด าเนินการตามนโยบายในเรื่องที่เกี่ยวกับ งานยุติธรรม งานราชทัณฑ์ 
งานผู้อพยพ งานทรัพย์สินทางปัญญา และงานด้านสิทธิมนุษยชน 
  2) ประสานงานและก ากับดูแลการด าเนินงานภายในกระทรวง  
  3) บริหารจัดการทรัพย์สินของกระทรวง 
  4) ให้ค าแนะน าและช่วยอ านวยการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้สังกัดกระทรวง 
  5) จัดท าและปฏิบัติตามคู่มือการด าเนินงานด้านเทคนิคในด้านงานด้านงานยุติธรรม
และสิทธิมนุษยชน 
  6) พัฒนาระบบกฎหมายอินโดนีเซีย 
  7) ด าเนินการวิจัยด้านงานด้านงานยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน 
  8) จัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกระทรวง 
 นอกจากนี้ กระทรวงยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนยังมีการด าเนินงานส าคัญอ่ืน ๆ เช่น  
การจัดท าร่างกฎหมาย ก าหนดแบบกฎหมายของประเทศ บริหารงานราชทัณฑ์ ช่วยเหลือประชาชน  
ในด้านกฎหมาย เช่น การให้ความรู้ด้านกฎหมาย การให้ค าปรึกษาทางคดีความแก่ประชาชน 
 โครงสร้าง 
 กระทรวงยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน มีโครงสร้างการบริหารงานโดยมีการก าหนดให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนเป็นผู้บริหารสูงสุด และมีปลัดกระทรวงฯ   
ท าหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบราชการประจ าทั่วไปของกระทรวงฯ โดยมีการแบ่งส่วนราชการ  ดังนี้  

1) กรมการสิทธิมนุษยชน  
  กรมการสิทธิมนุษยชน มีภารกิจในการจัดท านโยบาย แผนงาน และกฎหมายด้าน 
สิทธิมนุษยชนของประเทศอินโดนีเซีย นอกจากนี้ มีหน้าที่ประสานและติดตามการด าเนินงาน  
ของหน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือส่งเสริมสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับงานของหน่วยงานนั้น ๆ ตลอดจน
การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิแก่ประชาชน 

2)  กรมกิจการงานยุติธรรม  
  กรมกิจการงานยุติธรรม มีภารกิจในการให้ความรู้กฎหมายและสิทธิมนุษยชนแก่
ประชาชนอินโดนีเซียผ่านการด าเนินโครงการต่าง ๆ ของกรม 

3) กรมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
  กรมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา มีภารกิจในการจัดท านโยบายด้านกฎหมายทรัพย์สิน
ทางปัญญา ขึ้นทะเบียนรวมถึงจัดเก็บข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญา นอกจากนี้ กรมยังมีภารกิจ  
ในการให้ค าปรึกษาทางเทคนิคในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา เช่น การจดทะเบียน และ 
การเพิกถอนการจดทะเบียน เป็นต้น 

4) กรมการวิจัยและพัฒนางานสิทธิมนุษยชน 
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  กรมการวิจัยและพัฒนางานสิทธิมนุษยชน มีภารกิจในการจัดท างานวิจัยเพ่ือสนับสนุน 
การน าหลักแนวคิดด้านสิทธิมนุษยชนเข้าไปแทรกในการบริหารและการให้บริการแก่ประชาชนของ
หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ 

5) กรมการร่างกฎหมาย 
  กรมการร่างกฎหมาย มีภารกิจในการจัดท าร่างกฎหมายของประเทศอินโดนีเซีย  
โดยการท างานจะแบ่งเป็นงานร่างกฎหมาย และงานท ากฎหมายให้สอดคล้องและเป็นหนึ่งเดียวกัน
เนื่องจากอินโดนีเซียใช้การปกครองในรูปแบบรัฐรวม  

6) คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย 
   คณะกรรมการพัฒนากฎหมายมีภารกิจในการพัฒนากฎหมายประเทศอินโดนีเซีย 
ให้ทันสมัยและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน คณะกรรมการจัดตั้งขึ้น ใน ค.ศ. 1958 (พ.ศ. 2501)  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงกฎหมายอินโดนีเซียในยุคอาณานิคมและก าหนดแนวทางของ 
ระบบกฎหมายอินโดนีเซีย 

7) กรมกฎหมายคนเข้าเมือง 
   กรมกฎหมายคนเข้าเมือง มีภารกิจในการก าหนดแนวทางนโยบายการเข้าเมือง 
ของประเทศอินโดนีเซียโดย มีอ านาจในการก าหนดมาตรฐานหนังสือเดินทาง พิจารณาสถานะ 
ของคนเข้าเมือง สอบสวนและติดตามการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย และการประสานงานกับ
กระทรวงการต่างประเทศในด้านคนเข้าเมือง 

8) กรมการพัฒนาบุคลากรงานยุติธรรม 
   กรมการพัฒนาบุคลากรงานยุติธรรม มีภารกิจในการพัฒนาข้าราชการในกระทรวง
ยุติธรรมอินโดนีเซียให้มีคุณธรรมและเคารพในสิทธิมนุษยชน 

9) กรมราชทัณฑ์ 
   กรมราชทัณฑ์มีภารกิจในการก าหนดนโยบายและแนวทางที่เกี่ยวกับงานราชทัณฑ์ 
มีภารกิจในการสร้างเรือนจ าและดูแลเรือนจ าให้มีความปลอดภัย ก าหนดกิจวัตรประจ าวันของ
ผู้ต้องขัง และการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รวมถึงอบรมสร้างอาชีพให้แก่ผู้ต้องขัง  
 
 1.5 กระทรวงงานสาธารณะและการเคหะแห่งชาติ (Minister of Public Works and 
Public Housing) 
 อ านาจหน้าที่ 
 กระทรวงงานสาธารณะและการเคหะแห่งชาติมีหน้าที่จัดท า ก าหนด และด าเนินงาน  
ตามนโยบายที่ได้รับในเรื่องของงานโยธาสาธารณะและการเคหะแห่งชาติ ได้แก่ การบริหารจัดการ 
แหล่งน้ า ทางหลวง พัฒนาการตั้งถ่ินฐานมนุษย์ การเคหะ สินเชื่อเพ่ือการเคหะ การประปา ระบบการ
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จัดการน้ าเสีย การระบายน้ า การจัดการขยะ และงานโยธาธิการ ซึ่งเก่ียวข้องกับการวางแผนการสร้าง
ถนน แผนการจัดการน้ า และโครงการสร้างที่อยู่อาศัยรวมทั้งอาคารสงเคราะห์ของรัฐ การจัดท า
ผังเมือง และการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เป็นต้น 
 การด าเนินงาน 
 กระทรวงงานสาธารณะและการเคหะแห่งชาติด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
  1) ประสานงานและก ากับดูแลการด าเนินงานภายในกระทรวง  
  2) ให้ค าแนะน าและช่วยอ านวยการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้สังกัดกระทรวง 
  3) บริหารจัดการทรัพย์สินของกระทรวง 
  4) ด าเนินการ และก ากับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านงานสาธารณะและการเคหะของประเทศในภาพรวม 
  5) จัดท าและปฏิบัติตามคู่มือการด าเนินงานด้านเทคนิคในด้านงานสาธารณะและการเคหะ 
  6) ด าเนินการวิจัยด้านงานสาธารณะและการเคหะ และ 
  7) จัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกระทรวง 
 โครงสร้าง 
 กระทรวงงานสาธารณะและการเคหะแห่งชาติ มีโครงสร้างการบริหารงานโดยก าหนดให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงงานสาธารณะและการเคหะแห่งชาติเป็นผู้บริหารสูงสุด และมีปลัดกระทรวงฯ 
ท าหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบราชการประจ าทั่วไปของกระทรวงฯ โดยมีการแบ่งส่วนราชการ ดังนี้ 

1) ส านักงานปลัดกระทรวง 
  ส านักงานปลัดกระทรวงงานสาธารณะและการเคหะแห่งชาติ มีปลัดกระทรวง 
เป็นผู้บริหารสูงสุด ส านักงานปลัดกระทรวงมีหน้าที่ ในการประสานการด าเนินกิจกรรม แผนงาน 
โครงการ และงบประมาณของกระทรวงฯ ส่งเสริมและให้การสนับสนุนการท างานของหน่วยงานต่าง 
ๆ ภายใต้กระทรวงงานสาธารณะและการเคหะแห่งชาติ ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคล การเงิน งานประชาสัมพันธ์ ให้ค าแนะน าและการวางแผนการจัดและบริหารองค์กร 
ประสานและจัดท ากฎหมาย รวมทั้งทางคดีความ จัดการทรัพย์สินของกระทรวง รวมทั้งปฏิบัติการอ่ืน
ใดตามที่กฎหมายก าหนด และตามค าสั่งของรัฐมนตรี 
  2) กรมทรัพยากรน้ า 
  กรมทรัพยากรน้ ามีอธิบดีกรมทรัพยากรน้ าเป็นผู้บริหารสูงสุด  กรมทรัพยากรน้ ามีหน้าที่
จัดในการบริหารจัดการการจัดท านโยบายด้านการบริการจัดการ สงวน และใช้ทรัพยากรน้ า ควบคุม
แหล่งก าเนิดน้ าเสียผิวดิน การใช้น้ าดิบ จัดท ามาตรฐาน กฎระเบียบ กระบวนการ และหลักเกณฑ์  
ในการจัดการทรัพยากรน้ า ให้ค าแนะน าด้านวิชาการ ประเมินผล จัดท ารายงาน และก ากับดูแล  
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การจัดการทรัพยากรน้ า บริหารการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของกรมทรัพยากรน้ า รวมทั้ง 
ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนด และตามค าสั่งของรัฐมนตรี 
  3) กรมทางหลวง 
  กรมทางหลวงมีอธิบดีกรมทางหลวงเป็นผู้บริหารสูงสุด  กรมทางหลวงมีหน้าที่ 
ในการบริหารจัดการการจัดท าและด าเนินการตามนโยบายในงานทาง โดยเฉพาะถนนสาธารณะ 
ด าเนินการตามนโยบายในการพัฒนาการเชื่อมต่อที่ส าคัญ (connectivity) จัดท ามาตรฐาน 
กฎระเบียบ กระบวนการ และหลักเกณฑ์การก่อสร้างทางสาธารณะ ให้ค าแนะน าด้านวิชาการของ
งานก่อสร้าง บูรณะ และบ ารุงรักษาทางหลวง ประเมินผล จัดท ารายงาน และก ากับดูแลการจัดการ
ทางหลวง บริหารการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของกรม รวมทั้งปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมาย
ก าหนด และตามค าสั่งของรัฐมนตรี 
  4) กรมการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ 
  กรมการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ มีอธิบดีกรมการตั้งถิ่นฐานมนุษย์เป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กร 
โดยกรมการตั้งถิ่นฐานมนุษย์มีหน้าที่ในการบริหารจัดการการจัดท าและด าเนินการตามนโยบาย  
ในด้านการพัฒนาการตั้งถิ่นฐาน ได้แก่ การจัดการเมือง การพัฒนาระบบน้ า การพัฒนาระบบการ
จัดการน้ าเสียและขยะ การพัฒนาระบบการระบายน้ า ตลอดจนจัดท ามาตรฐาน กฎระเบียบ 
กระบวนการ และหลักเกณฑ์ในการพัฒนาการตั้งถิ่นฐาน รวมถึงการให้ค าแนะน าด้านวิชาการเกี่ยวกับ
การจัดการเมือง การพัฒนาระบบน้ า การพัฒนาระบบการจัดการน้ าเสียและขยะ การพัฒนาระบบ
การระบายน้ า ประเมินผล จัดท ารายงาน และก ากับดูแลการด าเนินโครงการในด้านการพัฒนาการ 
ตั้งถิ่นฐาน รวมทั้งด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนดและตามค าสั่งของรัฐมนตรี 
  5) กรมการเคหะ 
  กรมการเคหะมีอธิบดีกรมการเคหะเป็นผู้บริหารสูงสุด  กรมการเคหะมีหน้าที่ ในการ
จัดท าและด าเนินการตามนโยบายในด้านการเคหะ ได้แก่ การจัดท าที่อยู่อาศัยของเจ้าหน้าที่รัฐ  
ที่อยู่อาศัยส าหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ เช่น ผู้ที่มีความพิการทางการ ผู้ที่มีความผิดปกติทางสมอง 
และอาคารสงเคราะห์ส าหรับผู้ที่มีรายได้น้อย สนับสนุนการสร้างที่อยู่อาศัย ตลอดจนจัดท ามาตรฐาน 
กฎระเบียบ กระบวนการ และหลักเกณฑ์ด้านการเคหะ ตลอดจนการให้ค าแนะน าด้านวิชาการ 
ประเมินผล จัดท ารายงาน และก ากับดูแลการด าเนินโครงการในด้านการเคหะ รวมทั้งด าเนินการอ่ืน
ตามท่ีกฎหมายก าหนดและตามค าสั่งของรัฐมนตรี 
  6) กรมโยธาธิการ 
  กรมโยธาธิการมีอธิบดีกรมโยธาธิการเป็นผู้บริหารสูงสุด กรมโยธาธิการมีหน้าที่ 
ในการจัดท าและด าเนินการตามนโยบายในการให้บริการด้านโยธาธิการ เช่น การก่อสร้างอาคาร 
บริการด้านการก่อสร้าง สนับสนุนและควบคุมดูแลการให้บริการด้านโยธาธิการของหน่วยงานท้องถิ่น
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และชุมชน ตลอดจนการจัดท ามาตรฐาน กฎระเบียบ กระบวนการ และหลักเกณฑ์ ในการจัดการ 
รวมถึงการให้ค าแนะน าด้านวิชาการ ประเมินผล จัดท ารายงาน และก ากับดูแลการด าเนินการ
ให้บริการด้านการก่อสร้าง และการด าเนินการอื่นตามท่ีกฎหมายก าหนด และตามค าสั่งของรัฐมนตรี 
  7) กรมสินเชื่อเพ่ือการเคหะ 
  กรมสินเชื่อเพ่ือการเคหะ มีอธิบดีกรมสินเชื่อเพ่ือการเคหะเป็นผู้บริหารสูงสุดในองค์กร 
โดยกรมสินเชื่อเพ่ือการเคหะมีหน้าที่ในการจัดท าและด าเนินการตามนโยบายในด้านสินเชื่อเพ่ือการ
เคหะ พัฒนาระบบสินเชื่อเพ่ือการเคหะ ด าเนินการตามนโยบายในการให้ความช่วยเหลือ และจัดหา
สินเชื่อเพ่ือการเคหะให้ชุมชนและผู้ที่มีรายได้น้อย ตลอดจนจัดท ามาตรฐาน กฎระเบียบ กระบวนการ 
และหลักเกณฑ์ด้านสินเชื่อเพ่ือการเคหะ ตลอดจนการให้ค าแนะน าด้านวิชาการ ประเมินผล   
การจัดท ารายงาน และก ากับดูแลการด าเนินโครงการในด้านสินเชื่อเพ่ือการเคหะ รวมทั้งด าเนินการอ่ืน
ตามท่ีกฎหมายก าหนดและตามค าสั่งของรัฐมนตรี 
 
 1.6 กระทรวงการท่องเที่ยว (Ministry of Tourism) 
 อ านาจหน้าที่ 
 กระทรวงการท่องเที่ยว มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับด าเนินงานด้านการท่องเที่ยวของภาครัฐ 
เช่น การส่งเสริมและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และสถาบันการท่องเที่ยว 
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอินโดนีเซียในต่างประเทศและส่งเสริมการท่องเที่ยวหมู่เกาะ 
 การด าเนินงาน 
 กระทรวงการท่องเที่ยวของประเทศอินโดนีเซีย มีภารกิจส าคัญเกี่ยวกับการจัดท า และ
ก าหนดนโยบายด้านการท่องเที่ยว ประสานการปฏิบัติตามนโยบายระหว่างหน่วยงาน และก าหนด
แนวปฏิบัติทางเทคนิค การพัฒนาและสนับสนุนการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงการพัฒนา
คุณภาพและการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว ตลอดจนการให้ค าแนะน าและช่วยเหลือหน่วยงานต่าง ๆ 
ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงการท่องเที่ยว และการควบคุมตรวจสอบการท างานของหน่วยงานภายใน  
 โครงสร้าง 
 โครงสร้างการบริหารและการด าเนินงานของกระทรวงการท่องเที่ยว ได้ก าหนด 
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวเป็นผู้บริหารสูงสุด และมีปลัดกระทรวงฯ ท าหน้าที่เป็น
ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบราชการประจ าทั่วไปของกระทรวงฯ โดยมีการแบ่งส่วนราชการ ดังนี้  

1) ส านักงานเลขานุการกระทรวง 
  ส านักงานปลัดกระทรวงมีปลัดกระทรวงเป็นผู้บริหารสูงสุด ส านักงานปลัดกระทรวง 
มีหน้าที่ในการประสานการด าเนินกิจกรรม แผนงาน โครงการ และงบประมาณของกระทรวงฯ 
ส่งเสริมและให้การสนับสนุนการท างานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้กระทรวงการท่องเที่ยว ส่งเสริม
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และสนับสนุนการบริหารงานทรัพยากรบุคคล การเงิน งานประชาสัมพันธ์ ให้ค าแนะน าและวางแผน 
การจัดการและบริหารองค์กร การประสานและจัดท ากฎหมาย รวมทั้งการด าเนินคดีความ การจัดการ
ทรัพย์สินของกระทรวง รวมทั้งปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนด และตามค าสั่งของรัฐมนตรี 

2) กรมการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
  กรมการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีอธิบดีเป็นผู้บริหาร
สูงสุด  กรมการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีหน้าที่ ในการบริหารจัดการ 
การจัดท าและด าเนินการตามนโยบายการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ธรรมชาติ และ
สถานที่ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น ร้านอาหารริมทะเล สถานที่เล่นกีฬาทางน้ า รวมทั้งส่งเสริม
ศักยภาพในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว จัดท า ประสาน และด าเนินการตามนโยบายด้านการพัฒนา
สถานที่ท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว พัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐานที่จ าเป็น  
ต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว ด าเนินความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
ด้านการท่องเที่ยว จัดท ามาตรฐาน กฎระเบียบ ด้านการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว ให้ค าแนะน าด้านวิชาการ ประเมินผล จัดท ารายงาน และก ากับดูแลการจัดการ การพัฒนา
สถานที่ท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว บริหารการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของกรม  
รวมทั้งปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนด และตามค าสั่งของรัฐมนตรี 

3) กรมการพัฒนาท่องเที่ยวระหว่างประเทศ 
  กรมการพัฒนาการท่องเที่ยวในต่างประเทศมีอธิบดีเป็นผู้บริหารสูงสุด กรมการพัฒนา 
การท่องเที่ยวในต่างประเทศมีหน้าที่ในการบริหารจัดการการจัดท าและด าเนินการตามนโยบาย 
ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวในต่างประเทศ เช่น การจัดแสดงทางวัฒนธรรม และการประชาสัมพันธ์ 
จัดท า ประสาน และด าเนินการตามนโยบายด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวในต่างประเทศ จัดเตรียม 
สิ่งที่จ าเป็นในการเตรียมด าเนินงานตามแผนงานและโครงการ รวมทั้งปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมาย
ก าหนด และตามค าสั่งของรัฐมนตรี 

4) กรมการพัฒนาการท่องเที่ยวหมู่เกาะ 
  เนื่องจากประเทศอินโดนีเซียมีลักษณะเป็นประเทศหมู่เกาะจึงมีการตั้งกรมนี้  
ขึ้นเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวหมู่เกาะโดยเฉพาะ กรมการพัฒนาการท่องเที่ยวหมู่เกาะ  
มีอธิบดีเป็นผู้บริหารสูงสุด กรมการพัฒนาการท่องเที่ยวหมู่เกาะมีหน้าที่ ในการบริหารจัดการการ
จัดท าและด าเนินการตามนโยบายด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวหมู่เกาะซึ่งให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
ได้แก่ คนท้องถิ่น ธุรกิจท้องถิ่น และรัฐบาลท้องถิ่น จัดท า ประสาน และด าเนินการตามนโยบาย 
ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวหมู่เกาะ วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดทั้งจากภาครัฐและเอกชน  
เพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนาเกาะ จัดเตรียมสิ่งที่จ าเป็นในการเตรียมด าเนินงานตามแผนงานและ 
โครงการ ให้ค าแนะน าด้านวิชาการ ประเมินผล จัดท ารายงาน และก ากับดูแลการจัดการ  
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การพัฒนาการท่องเที่ยวหมู่เกาะ รวมทั้งปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดและตามค าสั่งของ
รัฐมนตรี 
  5) กรมการพัฒนาสถาบันพัฒนาการท่องเที่ยว 
  กรมการพัฒนาสถาบันการท่องเที่ยวมีอธิบดีเป็นผู้บริหารสูงสุด กรมการพัฒนาสถาบัน
การท่องเที่ยวมีหน้าที่ในการบริหารจัดการ การจัดท าและด าเนินการตามนโยบายการพัฒนาสถาบัน  
การท่องเที่ยว ให้การศึกษา การฝึกอบรม และการพัฒนาศักยภาพของบุคลาการด้านการท่องเที่ยว 
จัดท า ประสาน และด าเนินการตามนโยบายด้าน การพัฒนาสถาบันการท่องเที่ยว ให้ค าแนะน า  
ด้านวิชาการ ประเมินผล จัดท ารายงาน และก ากับดูแลการจัดการ การพัฒนาสถาบันการท่องเที่ยว 
รวมทั้งปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนด และตามค าสั่งของรัฐมนตรี 
 
 1.7 กระทรวงเยาวชนและกีฬา (Minister of Youth and Sports Affairs) 
 อ านาจหน้าที่ 
 กระทรวงเยาวชนและกีฬา มีอ านาจหน้าที่ส าคัญในการส่งเสริมการกีฬาและพัฒนาเยาวชน 
รวมทั้ งสมรรถภาพในการแข่งขันด้านกีฬาของประเทศ ทั้ งนี้  โดยสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
ของแผนพัฒนาแห่งชาติระยะยาว ปี ค.ศ. 2005-2025 (พ.ศ. 2548-2568) ที่ก าหนดให้ประเทศ
อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีความเป็นอิสระ เป็นประเทศพัฒนาแล้วที่สังคมมีความเป็นธรรม 
 มีเศรษฐกิจที่ดี และมีความสามารถในการแข่งขัน  
 การด าเนินงาน 
 กระทรวงเยาวชนและกีฬา ของประเทศอินโดนีเซีย มีภารกิจส าคัญเกี่ยวกับจัดท าและ  
การก าหนดนโยบายด้านการส่งเสริมศักยภาพและการพัฒนาเยาวชน ส่งเสริมและสนับสนุนการเล่น
และการฝึกซ้อมกีฬา พัฒนาสมรรถภาพทางการกีฬา ภาวะความเป็นผู้น า ประสานการปฏิบัติตาม
นโยบาย ปฏิบัติตามนโยบาย ให้ค าแนะน ารวมทั้งควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน
ดังกล่าว ช่วยอ านวยการแก่ทุกหน่วยงานภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวง จัดการแข่งขันกีฬา  
ในระดับเยาวชนเพ่ือส่งเสริมทักษะทางกีฬา พัฒนาบุคลิกภาพ และน้ าใจนักกีฬา ตลอดจนด าเนิน
ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นทั้งในและต่างประเทศ 
 โครงสร้าง 
 โครงสร้างการบริหารและการด าเนินงานของกระทรวงเยาวชนและกีฬา ได้ก าหนดให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเยาวชนและกีฬาเป็นผู้บริหารสูงสุด และมีปลัดกระทรวงฯ ท าหน้าที่  
เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบราชการประจ าทั่วไปของกระทรวงฯ โดยมีการแบ่งส่วนราชการ  ดังนี้ 
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1) ส านักงานปลัดกระทรวง 
  ส านักงานปลัดกระทรวงเยาวชนและกีฬา มีปลัดกระทรวงเป็นผู้บริหารสูงสุด ส านักงาน
ปลัดกระทรวงมีหน้าที่ในการประสานการด าเนินกิจกรรม แผนงาน โครงการ และงบประมาณของ
กระทรวงฯ ส่งเสริมและให้การสนับสนุนการท างานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้กระทรวงเยาวชน  
และกีฬา ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานทรัพยากรบุคคล การเงิน งานประชาสัมพันธ์  
ให้ค าแนะน าและวางแผนการจัดและบริหารองค์กร ประสานและจัดท ากฎหมาย รวมทั้งทางคดีความ 
จัดการทรัพย์สินของกระทรวง รวมทั้งปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนด และตามค าสั่งของ
รัฐมนตรี 

2) กรมส่งเสริมศักยภาพเยาวชน 
  กรมส่งเสริมศักยภาพเยาวชนมีอธิบดีเป็นผู้บริหารสูงสุด  กรมส่งเสริมศักยภาพเยาวชน  
มีหน้าทีใ่นการจัดท า ประสาน และด าเนินการตามนโยบายด้านการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพเยาวชน 
การให้การศึกษาแก่เยาวชน และการสร้างเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชน จัดท ากฎระเบียบ 
และมาตรฐาน ในด้านการส่งเสริมศักยภาพเยาวชน ให้ค าแนะน าด้านวิชาการ ก ากับดูแล ประเมินผล 
จัดท ารายงาน รวมทั้งปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนด และตามค าสั่งของรัฐมนตรี  
  3) กรมพัฒนาเยาวชน 
  กรมพัฒนาเยาวชนมีอธิบดีเป็นผู้บริหารสูงสุด มีหน้าที่ ในการจัดท า ประสาน และ
ด าเนินการตามนโยบายเพ่ือสนับสนุนภาวะผู้น าและการประกอบธุรกิจของเยาวชน องค์กรของ
เยาวชน สนับสนุนสาธารณูปโภคที่จ าเป็นต่อการพัฒนาเยาวชน เช่น ศูนย์เยาวชน สนับสนุนการ
ด าเนินความร่วมมือแบบหุ้นส่วนกับเยาวชนของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน การให้รางวัลเยาวชน  
และการก ากับดูแลการด าเนินงานของลูกเสือ จัดท ากฎระเบียบ และมาตรฐาน ในด้านการพัฒนา
เยาวชน ให้ค าแนะน าด้านวิชาการ ก ากับดูแล ประเมินผล จัดท ารายงาน รวมทั้งปฏิบัติการอ่ืนใด 
ตามท่ีกฎหมายก าหนด และตามค าสั่งของรัฐมนตรี 
  4) กรมการกีฬา 
  กรมการกีฬามีอธิบดีเป็นผู้บริหารสูงสุด มีหน้าที่ในการจัดท า ประสาน และด าเนินการ
ตามนโยบายด้านการจัดการการศึกษากีฬา การเล่นกีฬา ศูนย์กีฬา โรงเรียนสอนกีฬา การพัฒนาการ
เล่นกีฬาพ้ืนบ้าน เช่น ปัจจักสีลัต (Pencak Silat)80 เซปักตะกร้อ การส่งเสริมความร่วมมือด้านกีฬา
ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ และการให้รางวัลด้านกีฬา จัดท ากฎระเบียบ และมาตรฐานในด้านการกีฬา  
การให้ค าแนะน าด้านวิชาการ ก ากับดูแล ประเมินผล จัดท ารายงาน รวมทั้ งปฏิบัติการอ่ืนใด 
ตามท่ีกฎหมายก าหนด และตามค าสั่งของรัฐมนตรี 

                                                           
80 ศิลปะการต่อสู้ประเภทหนึ่ง 
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  5) กรมพัฒนาสมรรถภาพการกีฬา 
  กรมพัฒนาสมรรถภาพการกีฬามีอธิบดีเป็นผู้บริหารสูงสุด มีหน้าที่ ในการจัดท า 
ประสาน และด าเนินการตามนโยบายด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เทคโนโลยีด้านการกีฬา การพัฒนา  
และเพ่ิมจ านวนบุคลากรและองค์กรด้านกีฬา การส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนักกีฬา  
การส่งเสริมการจัดท ามาตรฐานด้านการกีฬา และการพัฒนาสาธารณูปโภคด้านการกีฬา เช่น  
สนามวอลเล่ย์บอล สนามแบดมินตัน ส่งเสริมกีฬาอาชีพและธุรกิจการกีฬา ส่งเสริมสมรรถภาพ 
ในการแข่งขัน จัดท ากฎระเบียบ และมาตรฐานด้านการกีฬา ให้ค าแนะน าด้านวิชาการ ก ากับดูแล 
ประเมินผล จัดท ารายงาน รวมทั้งปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนด และตามค าสั่งของรัฐมนตรี 
 
 1.8 กระทรวงการวางแผนพัฒนาแห่งชาติ (Ministry of National Development 
Planning)  
 อ านาจหน้าที่ 
 กระทรวงการวางแผนพัฒนาแห่งชาติ มีอ านาจหน้าที่ ในการจัดท านโยบายเกี่ยวกับ 
การวางแผน จัดท างบประมาณ กฎหมาย และสถาบันของประเทศในแผนพัฒนาแห่งชาติ โดยก าหนด
แผนพัฒนาส่วนกลางภูมิภาค และแผนพัฒนาส่วนภูมิภาคให้มีความสอดคล้องกัน รวมถึงการ
ตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาแห่งชาติที่ก าหนด เพ่ือให้การ
พัฒนาประเทศบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
 การด าเนินงาน 
 ส าหรับการด าเนินงานตามภารกิจของกระทรวงการวางแผนพัฒนาแห่งชาติ สามารถแบ่ง
ประเภทการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ได้ออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่  
  1) ด้านการวางแผนและการตัดสินใจ เช่น การจัดท าแผนพัฒนาประเทศ การจัดท า 
แผนงบประมาณและค่าใช้จ่ายของประเทศ ควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนาฯ 
ตัดสินใจด าเนินการในกรณีเหตุฉุกเฉินที่มีผลกระทบในวงกว้าง ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  2) ด้านการรวบรวมความรู้ เช่น ติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผนพัฒนา
แห่งชาติของหน่วยงานต่าง ๆ วางแผนส่งเสริมศักยภาพการด าเนินงานในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
และกองทุนเพ่ือนวัตกรรมในระดับส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมวางแผนกับมหาวิทยาลัย องค์กร
วิชาชีพ และองค์กรภาคเอกชน 
  3) ด้านการประสานงานและจัดท านโยบาย  เช่น การวางแผนการพัฒนายุทธศาสตร์ 
ในการพัฒนาประเทศ การออกแบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน  ประสานงานและให้  
ความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ เช่น สหประชาชาติ ประสานงาน  
การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ในการจัดการภาวะฉุกเฉินของประเทศ 
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  4) ด้านการด าเนินงานทั่วไป เช่น การจัดท าและจัดการรายงานการด าเนินการ  
ตามแผนพัฒนา การให้ค าแนะน า เผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาฯ แก่ภาคส่วนต่าง ๆ   

   โครงสร้าง 
   โครงสร้างการบริหารและการด าเนินงานของกระทรวงการวางแผนพัฒนาแห่งชาติ   
ได้ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการวางแผนพัฒนาแห่งชาติเป็นผู้บริหารสูงสุด และมีปลัดกระทรวง 
ท าหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบราชการประจ าทั่วไปของกระทรวงฯ กระทรวงการวางแผนการ
พัฒนาแห่งชาติเป็นกระทรวงที่มีหน่วยงานย่อยมากที่สุดในบรรดากระทรวงทั้งหมด โดยมีการแบ่งส่วน
ราชการ ดังนี้ 
  1) ส านักงานปลัดกระทรวง 
  ส านักงานปลัดกระทรวงการวางแผนพัฒนาแห่งชาติ มีปลัดกระทรวงเป็นผู้บริหารสูงสุด 
ส านักงานปลัดกระทรวงมีหน้าที่ ในการประสานการด าเนินกิจกรรม แผนงาน โครงการ  
และงบประมาณของกระทรวงการวางแผนการพัฒนาแห่งชาติ ส่งเสริมและให้ การสนับสนุนการ
ท างานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้กระทรวงฯ ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
การเงิน งานประชาสัมพันธ์ ให้ค าแนะน าและวางแผนการจัดและบริหารองค์กร ประสานและจัดท า
กฎหมาย รวมทั้งทางคดีความ จัดการทรัพย์สินของกระทรวงฯ รวมทั้งปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมาย
ก าหนด และตามค าสั่งของรัฐมนตรี 
  2) กรมการพัฒนามนุษย์ สังคม และวัฒนธรรม 
  กรมการพัฒนามนุษย์ สังคม และวัฒนธรรมมีอธิบดีเป็นผู้บริหารสูงสุด กรมการพัฒนา
มนุษย์ สังคม และวัฒนธรรมมีหน้าที่ในการจัดท านโยบาย ประสานการด าเนินงานด้านนโยบาย 
ในด้านการพัฒนามนุษย์ สังคมและวัฒนธรรม จัดท าแผนพัฒนาประเทศอย่างบูรณาการรวมทั้ง
วางแผนงานและกิจกรรมของ กระทรวงต่าง ๆ และสถาบันระดับประเทศในด้านการพัฒนามนุษย์ 
สังคม และวัฒนธรรม ประสานและควบคุมแผนการพัฒนาประเทศให้อยู่ ในกรอบแผนงานของรัฐบาล
โดยสอดคล้องกับประมาณการรายได้ของรัฐ 
  3) กรมการเมือง กฎหมาย กลาโหม และความมั่นคงของประเทศ 
  กรมการเมือง กฎหมาย กลาโหม และความม่ันคงของประเทศมีอธิบดีเป็นผู้บริหารสูงสุด 
กรมการเมือง กฎหมาย กลาโหม และความมั่นคงของประเทศ มีหน้าที่ ในการประสาน จัดท า  
และการด าเนินการตามนโยบาย การติดตาม ประเมิน และควบคุมการวางแผนพัฒนาประเทศ 
ในด้านการเมือง กฎหมาย กลาโหม และความมั่นคงของประเทศ ประสานกรอบการก ากับดูแล 
และกรอบการด าเนินงานของสถาบันต่าง ๆ การประสานงานและประสานการด าเนินการ รวมทั้ง
ประสานการเริ่มต้นและเร่งรัดการด าเนินการตามโครงการพัฒนาและกิจกรรมต่าง ๆ ในด้านการเมือง 
กฎหมาย กลาโหม และความมั่นคงของประเทศ 
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  4) กรมประชากรและการจ้างงาน 
  กรมประชากรและการจ้างงานมีอธิบดีเป็นผู้บริหารสูงสุด มีหน้าที่ ในการจัดท า  
การด าเนินการตามนโยบาย การติดตาม ประเมิน และควบคุมการวางแผนพัฒนาประเทศในด้าน
ประชากรและแรงงาน เช่น การลดความยากจน สวัสดิการสังคม การพัฒนาวิสาหกิจขนาดเล็ก  
ขนาดกลาง และสหกรณ์ ประสานและควบคุมแผนการพัฒนาประเทศให้อยู่ ในกรอบแผนงาน 
ของรัฐบาลโดยสอดคล้องกับประมาณการรายได้ของรัฐและรายจ่ายของรัฐ รวมทั้งประสานการเริ่มต้น
และเร่งรัดการด าเนินการตามโครงการพัฒนาและกิจกรรมต่าง ๆ ในด้านประชากรและแรงงาน 
  5) กรมเศรษฐกิจ 
  กรมเศรษฐกิจมีอธิบดีเป็นผู้บริหารสูงสุด มีหน้าที่ในการประสานงาน และก าหนดกรอบ
ทางเศรษฐกิจมหภาค การประสานงาน การก าหนด และการด าเนินการตามนโยบาย การตรวจสอบ 
ประเมิน และควบคุมการวางแผนการพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจ เช่น การวางแผนและ 
การวิเคราะห์ทางสถิติของเศรษฐศาสตร์มหภาค การวิเคราะห์การเงินภาครัฐ การวิเคราะห์ค่าเงิน 
บริการทางการเงิน การค้า การลงทุน ความร่วมมือระหว่างประเทศทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม  
การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
  6) กรมทรัพยากรธรรมชาติและทะเล 
  กรมทรัพยากรธรรมชาติและทะเลมีอธิบดีเป็นผู้บริหารสูงสุด กรมทรัพยากรธรรมชาติ 
และทะเล มีหน้าที่ในการประสานงาน การก าหนด และการด าเนินการตามนโยบาย ตลอดจน 
การติดตาม ประเมิน และควบคุมการวางแผนพัฒนาประเทศ ในด้ านการเดิน เรื อและ
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น อาหารและการเกษตร การอนุรักษ์ป่าไม้และแหล่งน้ า การประมง พลังงาน 
ทรัพยากรแร่ เหมืองแร่ และสิ่งแวดล้อม 
  7) กรมสาธารณูปโภคและโครงสร้างขั้นพ้ืนฐาน 
  กรมสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐานมีอธิบดีเป็นผู้บริหารสูงสุด กรมสาธารณูปโภค
และโครงสร้างพ้ืนฐาน มีหน้าที่ในการประสาน การก าหนด และด าเนินการตามนโยบาย การตรวจ
ติดตาม ประเมิน และควบคุมการวางแผนพัฒนาประเทศในด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เช่น การขนส่ง ชลประทาน พลังงาน โทรคมนาคมและสารสนเทศ ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ  
กับภาคเอกชน (Public Private Partnership) และการออกแบบ รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ อ่ืน ๆ  
ตามท่ีรัฐมนตรีก าหนด 
  8) กรมการพัฒนาภูมิภาค 
  กรมการพัฒนาภูมิภาคมีอธิบดีเป็นผู้บริหารสูงสุด กรมการพัฒนาภูมิภาคมีหน้าที่ 
ในการประสานการจัดท า และการก าหนดกรอบยุทธศาสตร์เศรษฐกิจมหภาคในภูมิภาค การก าหนด
และการด าเนินการตามนโยบาย การติดตามประเมินและควบคุมการวางแผนการพัฒนาภูมิภาค  
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ในสาขาต่าง ๆ เช่น การผังเมือง และการก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาค  
การพัฒนาชนบทและท้องที่ทุรกันดาร การอพยพเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน และการปกครองตนเอง  
ในระดับภูมิภาค รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 
  9) กรมกองทุนเพ่ือการพัฒนา 
  กรมกองทุนเพ่ือการพัฒนามีอธิบดีเป็นผู้บริหารสูงสุด กรมกองทุนเพ่ือการพัฒนา 
มีหน้าทีใ่นการประสานงานการก าหนดและการด าเนินการตามนโยบายในด้านกองทุนเพ่ือการวางแผน
และพัฒนาประเทศ การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ การจัดสรรเงินทุน รวมทั้งการปฏิบัติ
หน้าที่อื่น ตามท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย 

10) กรมการติดตาม ประเมินและควบคุมการพัฒนา 
  กรมการติดตาม ประเมินและควบคุมการพัฒนามีอธิบดี เป็นผู้บริหารสูงสุด  
กรมการติดตาม ประเมินและควบคุมการพัฒนามีหน้าที่จัดให้มีการจัดท าแผนพัฒนาประเทศ  
การติดตามประเมินและควบคุมการด าเนินงานตามนโยบาย การด าเนินโครงการและกิจกรรม 
ด้านการพัฒนา รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 
  
 1.9 กระทรวงแรงงานและการเคลื่อนย้ายแรงงาน (Ministry of Manpower and 
Transmigration) 
 อ านาจหน้าที่ 
 กระทรวงแรงงานฯ มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการจัดท า ก าหนด และด าเนินงานตามนโยบาย 
ของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการท างานด้านแรงงาน 
 การด าเนินงาน 
 กระทรวงแรงงานฯของประเทศอินโดนีเซีย มีภารกิจส าคัญที่ต้องด าเนินการเกี่ยวกับพัฒนา
คุณภาพของการวางแผน และการพัฒนาโครงการในด้านแรงงานและการเคลื่อนย้ายแรงงาน 
การพัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่าด้านการพัฒนาแรงงานและการเคลื่อนย้าย
แรงงาน การพัฒนาฝีมือแรงงาน พัฒนากฎหมายแรงงานและประสิทธิภาพในการใช้บังคับกฎหมาย 
ร่วมมือกับรัฐบาลต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศด้านแรงงาน รวมทั้งพัฒนาระบบจัดการ  
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในที่ท างาน 
 โครงสร้าง 
 โครงสร้างการบริหารและการด าเนินงานของกระทรวงแรงงานฯ ได้ก าหนดให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานฯเป็นผู้บริหารสูงสุด และมีปลัดกระทรวงฯ ท าหน้าที่ เป็น
ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบราชการประจ าทั่วไปของกระทรวงฯ โดยมีการแบ่งส่วนราชการ  ดังนี้  
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  1) ส านักงานปลัดกระทรวง 
  ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงานฯมีปลัดกระทรวงเป็นผู้บริหารสูงสุด ส านักงาน
ปลัดกระทรวงมีหน้าที่ ในการประสานการด าเนินกิจกรรม แผนงาน โครงการ และงบประมาณ 
ของกระทรวงฯ ส่งเสริมและให้การสนับสนุนการท างานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้กระทรวงแรงงานฯ 
ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานทรัพยากรบุคคล การเงิน งานประชาสัมพันธ์ ให้ค าแนะน า 
และวางแผนการจัดและบริหารองค์กร ประสานและจัดท ากฎหมาย รวมทั้งทางคดีความ การจัดการ
ทรัพย์สินของกระทรวง รวมทั้งปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนด และตามค าสั่งของรัฐมนตรี 
  2) กรมการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพแรงงาน 
  กรมการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพแรงงานมีอธิบดีกรมการฝึกและพัฒนาศักยภาพ
แรงงานเป็นผู้บริหารสูงสุด กรมการฝึกและพัฒนาศักยภาพแรงงานมีหน้าที่ ในการก าหนด 
และด าเนินการตามนโยบายและมาตรฐานในด้านการฝึกอบรมและการพัฒนาศักยภาพแรงงาน เช่น 
โครงการฝึกอบรม การฝึกอบรมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม การพัฒนาสถานที่ฝึกอบรม 
การฝึกงานและประสิทธิผลในการท างาน ก าหนดนโยบายการประสานงานและการด าเนินงาน  
การรวบรวมกฎหมายและมาตรฐานต่าง ๆ ด้านการฝึกอบรมแรงงาน ให้ค าแนะน าด้านวิชาการ  
และการประเมินผลในด้านมาตรฐานของโปรแกรมการฝึกอบรม ผู้ฝึกสอน ผู้ ให้ค าปรึกษา  
การฝึกอบรมวิชาชีพ สิ่งอ านวยความสะดวกในการฝึกอบรม การฝึกงาน และ ประสิทธิผล 
ในการท างาน รวมทั้งปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนด และตามค าสั่งของรัฐมนตรี 
  3) กรมแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการสังคม 
  กรมแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการสังคม มีอธิบดีกรมแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ
สังคมเป็นผู้บริหารสูงสุด กรมแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการสังคม มีหน้าที่ในการก าหนดและปฏิบัติ
ตามนโยบายและมาตรฐานในด้านการพัฒนาแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการสังคม เช่น แนวทาง 
การปฏิบัติส าหรับนายจ้างและลูกจ้าง ค่าจ้างแรงงาน และการระงับข้อพิพาทแรงงาน ด าเนินนโยบาย
และมาตรฐานด้านวิชาการในการแนะแนวสภาพการท างาน สวัสดิการ การวิเคราะห์การเลือกปฏิบัติ 
เกี่ยวกับการจ้างงาน แรงงานสัมพันธ์ การจัดท ามาตรฐาน บรรทัดฐาน ค าแนะน า หลักเกณฑ์ วิธีการ
และการประเมินผลในด้านแรงงานสัมพันธ์และประกันสังคม การให้ค าแนะน าด้านวิชาการ รวมทั้ง
ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนด และตามค าสั่งของรัฐมนตรี 
  4) กรมการแนะแนวและจ้างงานในประเทศ 
  กรมการแนะแนวและจ้างงานในประเทศ มีอธิบดีกรมการแนะแนวและจ้างงาน  
ในประเทศเป็นผู้บริหารสูงสุด กรมการแนะแนวและจ้างงานในประเทศ มีหน้าที่ในการก าหนดและ
ด าเนินการตามนโยบายและมาตรฐานในด้านการฝึกอบรม การวิเคราะห์ตลาดแรงงาน และการแนะ
แนวด้านการท างาน การเพ่ิมผลผลิตและอัตราการจ้างงาน การด าเนินนโยบายด้านเทคนิค และ  
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การก าหนดมาตรฐาน การปรับปรุงกฎหมายในการจัดหางานและการขยายการจ้างงาน การพัฒนา 
ผู้ไกล่เกลี่ยด้านแรงงานและผู้ให้ค าปรึกษาด้านแรงงาน อ านวยความสะดวกในการจ้าง การคุ้มครอง 
และควบคุมการใช้แรงงานต่างด้าว ให้ค าแนะน าด้านวิชาการ รวมทั้งปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมาย
ก าหนด และตามค าสั่งของรัฐมนตรี 
  5) กรมการตรวจแรงงาน 
  กรมการตรวจแรงงาน มีอธิบดีกรมการตรวจแรงงานเป็นผู้บริหารสูงสุด กรมการตรวจ
แรงงานมีหน้าที่ในการก าหนดนโยบายและการด าเนินงานในการก ากับดูแลมาตรฐานแรงงาน 
มาตรฐานการท างานของสตรีและเด็ก ความปลอดภัยในการท างานและอาชีวอนามัย การก าหนด
แนวทาง มาตรฐาน บรรทัดฐาน หลักเกณฑ์วิธีการ และการประเมินผลด้านแรงงาน การให้ค าแนะน า
ทางวิชาการและการประเมินผลซึ่งมีวัตถุประสงค์เ พ่ือลดระดับการเกิดอุบัติเหตุและ โรคจาก
การท างาน ลดการละเมิดมาตรฐานแรงงาน ลดแรงงานเด็ก และปรับปรุงคุณภาพสภาพแวดล้อม     
ในการท างาน รวมทั้งปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนด และตามค าสั่งของรัฐมนตรี 
 
(2) ด้านการเมืองและความม่ันคง 
 
 ประเทศอินโดนีเซียมีหน่วยงานของรัฐในระดับกระทรวงที่เกี่ยวข้องในด้านการเมืองและ 
ความมั่นคง จ านวน 3 กระทรวง  ได้แก่ 
 
 2.1 ส านักงานอัยการ (Attorney General of the Republic of Indonesia) 
 อ านาจหน้าที่ 
 ส านักงานอัยการ ประเทศอินโดนีเซีย มีหน้าที่ในการด าเนินคดีความทั้งทางแพ่งและอาญา
เพ่ือประโยชน์ของสาธารณะ รวมทั้งประสานงานกับรัฐบาลต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ 
ในด้านความร่วมมือระหว่างประเทศในคดีอาญา  
 การด าเนินงาน 
 ส าหรับการด าเนินงานของส านักงานอัยการนั้น ตามมาตรา 30 ของรัฐบัญญัติว่าด้วยอัยการ 
(Law No. 16 of 2004) ก าหนดให้ส านักงานอัยการมีอ านาจในการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 
ไว้อย่างกว้างขวาง ได้แก่ การด าเนินกระบวนการในคดีอาญา ด าเนินการสืบสวนสอบสวนร่วมกับ 
เจ้าพนักงานต ารวจ อ านาจในการสั่งฟ้องคดีแพ่งและอาญา ด าเนินคดีแพ่งให้แก่หน่วยงานของรัฐ 
ส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน วิจัยและพัฒนากฎหมายด้านการด าเนินคดี  
ของหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งจัดท าสถิติอาชญากรรม 
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 โครงสร้าง 
 โครงสร้างการบริหารงานและการด าเนินงานของส านักงานอัยการ ได้ก าหนดให้มีอัยการสูงสุด
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากประธานาธิบดีด ารงต าแหน่งผู้บริหาร และมีการแบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้ 
  1) ส านักพัฒนางานอัยการ  
  ส านักพัฒนางานอัยการ มีภารกิจดูแลงานด้านบริหารของส านักงานอัยการ เช่น  
การวางแผนงาน งานเอกสารและธุรการ การเงิน พัสดุ บริหารงานบุคลากร และด าเนินความร่วมมือ
กับรัฐบาลต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ 
  2) ส านักงานข่าวกรอง  
  ส านักงานข่าวกรอง ภายในองค์กรอัยการ มีภารกิจในการหาข่าวกรองที่เกี่ยวข้องกับคดี
หรือการด าเนินคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักงานอัยการ  
  3) ส านักคดีอาชญากรรมท่ัวไป 
  ส านักคดีอาชญากรรมทั่วไป มีภารกิจ ในการด าเนินคดีอาชญากรรมทั่วไป เช่น  
คดีลักทรัพย์ ยักยอก ท าร้ายร่างกาย หรือคดีฆาตกรรม เป็นต้น 
  4) ส านักคดีอาชญากรรมเฉพาะ 
   ส านักคดีอาชญากรรมเฉพาะมีภารกิจในการด าเนินคดีอาญาที่มีความซับซ้อน หรือจ าต้อง
อาศัยความเชี่ยวชาญพิเศษ เช่น คดีขบวนการค้ามนุษย์ คดีทางการเงิน องค์กรอาชญากรรม เป็นต้น 
  5) ส านักคดีปกครอง 
  ส านักคดีปกครองมีภารกิจในการด าเนินคดีปกครอง  
  6) ส านักตรวจสอบภายใน 
  ส านักตรวจสอบภายในมีภารกิจในการตรวจสอบการท าธุรกรรมทางการเงินของ
ส านักงานอัยการให้เป็นไปตามกฎระเบียน เช่น การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น 
 
 2.2 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (Indonesian National Police) 
 อ านาจหน้าที่ 
 ส านักงานต ารวจแห่งชาติมีหน้าที่รักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชนภายในประเทศ และบังคับใช้กฎหมาย โดยเน้นการท างานกับทุกภาคส่วนของรัฐ  
และการท างานเชิงรุกเพ่ือการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม  
 การด าเนินงาน 
 ส าหรับการด าเนินงานภารใต้ภารกิจต่าง ๆ ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติจะต้องด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 
  1)  รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในสังคม  
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  2) ป้องกัน ปราบปราม และลดจ านวนอาชญากรรม  
  3) ดูแลรักษาความปลอดภัยด้านการจราจร  
  4) พัฒนาสมรรถภาพของต ารวจในการปฏิบัติหน้าที่และในภาวะที่มีภัยคุกคามความ
สงบและความปลอดภัยภายในประเทศ  
  5) บังคับใช้กฎหมายตามหลักจรรยาบรรณอย่างเป็นกลาง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ 
ได้สัดส่วน เพ่ือสร้างความม่ันคงทางนิติฐานะและผดุงความยุติธรรมในสังคม  
  6) ให้ความช่วยเหลือและสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานอ่ืนทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึง
หน่วยงานต่างประเทศ  
 นอกจากนี้ ในปัจจุบันส านักงานต ารวจแห่งชาติ ของประเทศอินโดนีเซียยังได้มีการปรับปรุง
การด าเนินงาน เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้ารับบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว โดยมีการจัดตั้ง 
ศูนย์ให้บริการแบบครบวงจร ( Integrated Police Service Center – IFMS) ท าหน้าที่ให้บริการ
ประชาชนในด้านต่าง ๆ เช่น รับเรื่องร้องทุกข์ ลงบันทึกประจ าวัน ออกใบรับรองว่ามีของหาย  
ออกใบอนุญาตขับขี่ ออกใบรับรองประวัติอาชญากร จดทะเบียนยานยนต์ ออกใบอนุญาตให้
ด าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนโดยรวม  
เช่น การอนุญาตให้จัดการแสดงกลางแจ้ง การเดินขบวน การประท้วง การละเล่นดอกไม้ไฟ ตลอดจน
ให้การข้อมูลความรู้แก่ประชาชน รวมทั้งให้ความร่วมมือกับศาล อัยการ และหน่วยงานต่างประเทศ 
ในการด าเนินการสืบสวนสอนสวน และการด าเนินคดี 
 โครงสร้าง  
 โครงสร้างการบริหารงานและการด าเนินงานภายในองค์กรของส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
ได้ก าหนดให้มีผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติเป็นผู้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุด โดยมีสายการบังคับบัญชา 
ขึ้นตรงต่อประธานาธิบดี ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลผู้บัญชาการต ารวจ
ภูมิภาคและนครบาล โดยแบ่งตามเขตการปกครองออกเป็นส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ส่วนกลาง 
ได้แก่ ส านักงานต ารวจนครบาล ส่วนภูมิภาค ได้แก่ ส านักงานต ารวจภูธรภาค ส านักงานต ารวจภูธร
จังหวัด และสถานีต ารวจ 
  
 2.3 กระทรวงกลาโหม (Ministry of Defense) 
 อ านาจหน้าที่ 
 กระทรวงกลาโหมมีหน้าที่จัดท า ก าหนด ด าเนินงาน และก ากับดูแลป้องกัน รักษาความ
สงบทั้งภายในและภายนอก เพ่ือความมั่นคงของประเทศ การก ากับดูแลก าลังพลของประเทศ 
ตลอดจนการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย 
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 การด าเนินงาน 
 ในส่วนของการด าเนินงาน กระทรวงกลาโหมมีภารกิจเก่ียวข้องกับการจัดท าและด าเนินการ
ตามแผนงานตามโยบายในด้านการป้องกันประเทศ รวมทั้งการประเมินผลการด าเนินการ ค้นคว้าวิจัย
เพ่ือน ามาปรับปรุงในการจัดท านโยบายและแผนในครัง้ต่อไป จัดท าคู่มือทางเทคนิคทางการทหารและ
การน าไปปฏิบัติ ตลอดจนการก ากับดูแลและประเมินผลการปฏิบัติการ จัดการฝึกอบรม ฝึกซ้อมรบ  
การบรรจุทหารเข้าประจ าการ และการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ เป็นต้น  
 โครงสร้าง 
 โครงสร้างการบริหารและการด า เนินงานของกระทรวงกลาโหม ได้ก าหนดให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้บริหารสูงสุดรับผิดชอบขึ้นตรงต่อประธานาธิบดี  
มีปลัดกระทรวงท าหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบราชการประจ าทั่วไปของกระทรวง โดยมีการ
แบ่งส่วนราชการ ดังนี้ 
  1) ส านักงานปลัดกระทรวง 
  ส านักงานปลัดกระทรวง มีหน้าที่ในการประสานการด าเนินกิจกรรม แผนงาน โครงการ 
และงบประมาณของกระทรวงฯ ส่งเสริมและให้การสนับสนุนการท างานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้
กระทรวงฯ ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานทรัพยากรบุคคล การเงิน งานประชาสัมพันธ์  
ให้ค าแนะน าและวางแผนการจัดและบริหารองค์กร ประสานและจัดท ากฎหมาย รวมทั้งการด าเนินคดี 
และจัดการทรัพย์สินของกระทรวง รวมทั้งปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนด และตามค าสั่งของ
รัฐมนตรี 
  2) กรมวางแผนยุทธศาสตร์การรบ 
  กรมวางแผนยุทธศาสตร์การรบ มีภารกิจในการจัดท า แผนยุทธศาสตร์การป้องกัน
ประเทศ แผนยุทธศาสตร์ในการเคลื่อนก าลังพล ด าเนินความร่วมมือกับต่างประเทศในด้านการทหาร 
และส ารวจประเทศเพ่ือจัดท าข้อมูลการป้องกันดินแดน  
  3) กรมยุทธการ 
  กรมยุทธการ มีภารกิจในการจัดสรรงบประมาณให้แก่โครงการและหน่วยงานต่าง ๆ 
ภายใต้กระทรวงฯ วางแผนและดูแลการใช้งบประมาณทั้งหมดของกระทรวงกลาโหม 
  4) กรมประเมินศักยภาพด้านการป้องกันประเทศ 
  กรมประเมินศักยภาพด้านการป้องกันประเทศ มีภารกิจในการประเมิน วิเคราะห์ และ
จัดท ารายงายถึงประสิทธิภาพในการป้องกันประเทศรวมทั้งข้อเสนอแนะ รวมทั้งวิเคราะห์ทรัพยากร 
ในการป้องกันประเทศ เช่น ก าลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์ เป็นต้น 
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  5) กรมก าลังพลและสรรพาวุธ 
  กรมก าลังพลและสรรพาวุธ มีภารกิจในการดูแลอัตราก าลังของกระทรวงกลาโหม  
ความแข็งแกร่งของก าลังพล จัดการและดูแลอาวุธยุทโธปกรณ์ 
  6) กรมพลาธิการ 
  กรมพลาธิการมีภารกิจในการสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานในการป้องกันประเทศ การส่งก าลัง 
การซ่อมบ ารุง รวมถึงมีหน้าทีใ่นการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพอินโดนีเซีย 
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บทท่ี 3 
 

กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา 
 

 ในบทที่ 3 ผู้วิจัยจะได้น าเสนอกฎหมายของประเทศอินโดนีเซียที่ เกี่ยวข้องกับการศึกษา  
ซึ่งได้แบ่งประเด็นการศึกษาออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลเบื้องต้น สาระส าคัญของกฎหมาย และ
บทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 
(1) ข้อมูลเบื้องต้น 
 การวัดระดับการศึกษาของประชากรในประเทศใดประเทศหนึ่ง สามารถท าได้ด้วยวิธีการ 
ที่ง่ายที่สุด คือ การวัดปริมาณของประชากรที่รู้หนังสือ หรืออ่านออกเขียนได้ โดยประเทศอินโดนีเซีย 
มีอัตราการรู้หนังสือของประชากร คิดเป็นร้อยละ 93.9 (ข้อมูล ณ ปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558))81  
ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับประชากรในประเทศอ่ืน ๆ ทั่วโลก และอยู่ในอันดับที่ 7 
ของประเทศสมาชิกอาเซียน ส าหรับการจัดการศึกษาให้แก่ประชากรในประเทศอินโดนีเซีย ตามที่
รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ค.ศ. 1945 (พ.ศ. 2488) ก าหนดให้รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
อินโดนีเซียมีหน้าที่ปกป้องพลเมืองและบูรณภาพแห่งดินแดน โดยให้มีการส่งเสริมสวัสดิการสังคม 
เพ่ือเพ่ิมคุณภาพทางสติปัญญาของคนในชาติ เพ่ือให้เกิดสันติภาพ ความเป็นอิสระ ความสงบสุข  
และความยุติธรรมทางสังคม รัฐบาลอินโดนีเซียจึงได้ออกรัฐบัญญัติที่ 20 ค.ศ. 2003 (พ.ศ. 2546)  
ว่าด้วยระบบการศึกษาแห่งชาติ82 เพ่ือรับรองสิทธิแก่ประชาชนชาวอินโดนีเซียทุกคนได้เข้าถึง
การศึกษาอย่างเท่าเทียม โดยผู้ที่มีอายุระหว่าง 7 – 15 ปี ต้องได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภาคบังคับ) 
และผู้ปกครองก็มีสิทธิในการเลือกสถานศึกษาให้กับบุตรของตน 

                                                           

 81 The World Factbook. Central Intelligence Agency. "Country Comparison to 
the World of Literacy Rate" .  The figures represented are almost entirely collected by 
the UNESCO Institute for Statistics (UIS)  on behalf of UNESCO with 2015  estimates 
based on people aged 15 or over who can read and write. สืบค้นเมื่อ 22 ตุลาคม 2558 
จาก https://www.revolvy.com. 
 82 Act of the Republic of Indonesia No. 20 (2003) on National Education 
System. 
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 ระบบการศึกษาของประเทศอินโดนีเซีย ได้มีการแบ่งรูปแบบการศึกษาออกเป็น 3 รูปแบบ 
ได้แก่ การศึกษาในระบบ (Formal Education) การศึกษานอกระบบ (Non-formal Education) 
และการศึกษาตามอัธยาศัย (Informal Education) โดยการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษา 
ตามอัธยาศัยนั้น ถือเป็นเอกลักษณ์ของการจัดการศึกษาในประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจากประเทศ
อินโดนีเซียมีพ้ืนที่กว้างขวาง ครอบคลุมหมู่เกาะจ านวนมากที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมือง ท าให้การเข้ าถึง
ระบบการศึกษาของประชากรส่วนใหญ่เป็นไปได้ยาก รัฐบาลประเทศอินโดนีเซียจึงได้ก าหนดรูปแบบ
การศึกษาให้มีความแตกต่างจากประเทศอ่ืน ๆ เพ่ือความเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของประชากร  
ภูมิประเทศ และวัฒนธรรมในท้องถิ่น 
  
 1.1 การศึกษาในระบบ 
 ความเป็นมาของการศึกษาในระบบของประเทศอินโดนีเซียมีความคล้ายคลึงกับระบบ
การศึกษาของประเทศไทยเป็นอย่างมาก กล่าวคือ การศึกษาในช่วงแรก จะเป็นการเรียนการสอน
เกี่ยวกับศาสนาโดยสถาบันทางศาสนา ซึ่งมุ่งเน้นการเรียนการสอนเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม และ 
ภาษาอารบิก โดยมีรูปแบบการศึกษาแบบภาคสมัครใจ ไม่มีการบังคับ ดังนั้น ผู้เรียนจึงสามารถเข้า
และออกจากระบบการศึกษานี้เมื่อไหร่ก็ได้ รวมถึงไม่มีการสอบวัดระดับความรู้เพ่ือเลื่อนระดับชั้น 
หรือการวัดผลการเรียนรู้ ต่อมาในสมัยยุคการล่าอาณานิคม ขณะที่ประเทศอินโดนีเซียได้ตกเป็น
อาณานิคมของประเทศเนเธอร์แลนด์ ชาวเนเธอร์แลนด์ (ชาวดัตช์) ที่เข้ามาอยู่อาศัยในดินแดนของ
ประเทศอินโดนีเซีย ได้น ารูปแบบการจัดการศึกษาในระบบตามแบบยุโรปมาจัดตั้งโรงเรียนเพ่ือจัดการ
เรียนการสอนให้แก่พลเมืองชาวดัตช์และชาวยุโรปที่อาศัยอยู่ ในประเทศอิน โ ดนี เ ซีย 83 ต่อม า      
ใน ค.ศ.  1870 (พ.ศ. 2413) จึงได้มีการจัดตั้งโรงเรียนส าหรับชาวอินโดนีเซีย และเปิดโอกาสให้ชน
พ้ืนเมืองหรือชาวอินโดนีเซีย (ภูมิบุตร) สามารถเข้าศึกษาในระบบดังกล่าวได้ แต่การด าเนินการ 
ในช่วงแรกยังมีการแบ่งแยกระหว่างโรงเรียนส าหรับชาวดัตช์และชาวยุโรป และโรงเรียนส าหรับชาว
อินโดนี เซีย กระทั่ง ใน ค.ศ. 1975 (พ.ศ. 2518) การแบ่งแยกระบบการศึกษาจึงได้คลาย 
ความเคร่งครัดลง และใน ค.ศ. 1998 (พ.ศ. 2541) เมื่อสิ้นยุคประธานาธิบดีซูฮาร์โต โรงเรียนสอน
ศาสนาอิสลามต่าง ๆ ก็ได้มีการปรับปรุงระบบการเรียนการสอนให้มีการสอนเนื้อหาความรู้ทางโลก
เพ่ิมเติมจากเนื้อหาของศาสนาอิสลามอีกด้วย84  

                                                           

 83 OECD/Asian Development Bank, Education in Indonesia:  Rise to the Challenge, 
(Paris: OECD Publishing, 2015), p. 70. 
 84 Ibids, p. 71. 



75 
 

 ในปัจจุบันการศึกษาในระบบของประเทศอินโดนีเซีย สามารถแบ่งได้เป็น 4 ระดับ
การศึกษา ได้แก่ การศึกษาก่อนวัยเรียน การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
และการศึกษาระดับอุดมศึกษา ดังนี้ 
  1.1.1 การศึกษาก่อนวัยเรียน  
  การศึกษาก่อนวัยเรียน (pre-primary education) เป็นการจัดการเรียนการสอนให้แก่
เด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี โดยจะให้การดูแลเกี่ยวกับสุขภาพ การเข้าสังคม การเลี้ยงดู 
ตลอดจนการให้การศึกษา เพ่ือช่วยเตรียมความพร้อมให้แก่เด็ก ทั้งด้านพัฒนาการ การเจริญเติบโต 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการทางกายภาพ และสติปัญญาให้แก่เด็ก โดยมุ่งเน้น 
การพัฒนาระบบความคิด ทักษะต่าง ๆ และความคิดสร้างสรรค์เพ่ือเตรียมการให้เด็กสามารถปรับตัวเข้า
กับสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาต่อไป  
  ส าหรับการก าหนดรูปแบบของการศึกษาก่อนวัยเรียนในระบบการศึกษาแห่งชาติ  
ตามกฎหมายว่าด้วยระบบการศึกษาแห่งชาติ85 ได้แบ่งประเภทโปรแกรมการศึกษาก่อนวัยเรียน 
ออกเป็น 3 ประเภท86 ได้แก่  
   1) โรงเรียนอนุบาล (taman kanak-kanak or TK) และการศึกษาอิสลามก่อน 
วัยเรียน (raudhatul athafal or RA) ส าหรับเด็กที่มีอายุระหว่าง 4 - 6 ปี โดยมีการรับรองจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศาสนา 
   2) การเล่นเป็นกลุ่ม (kelompok bermain or KB) และสถานรับดูแลเด็ก (tempat 
penitipan anak or TPA) ส าหรับเด็กที่มีอายุระหว่าง 2 - 4 ปี 
   3) ศูนย์ดูแลเด็กแบบบูรณาการ (pos pelayanan terpadu, posyandu) ส าหรับ 
การดูแลสุขภาพ การบริการดูแล เด็กเล็กจนถึงเด็กท่ีมีอายุ 6 ปี 
  โดยการจัดการศึกษาก่อนวัยเรียนนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นการจัดการเรียนการสอนโดยชุมชน
หรือองค์กรเอกชน มากกว่าการจัดการศึกษาโดยรัฐ นอกจากนี้ ในระบบการศึกษาอิสลามยังมีการจัด
หลักสูตรการศึกษาก่อนวัยเรียนที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงการศาสนา โดยจะมีเนื้อหาการ
เรียนการสอนเกี่ยวกับหลักปัญจศีล ศาสนา ภาษา ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะทางสังคม พัฒนาการ
ด้านความรู้สึกและอารมณ์ เพ่ือช่วยเสริมสร้างพัฒนาการให้กับเด็กในอีกทางหนึ่งด้วย87 
 

                                                           

 85 Act of the Republic of Indonesia No. 20 (2003) on National Education System. 
 86 Ibids, p. 86. 
 87 UNESCO, “World Data on Education 2010/2011,” 7th ed, สืบค้นเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 
2560 จาก http://www.ibe.unesco.org, p. 13. 
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  1.1.2 การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  การศึกษาขั้นพ้นฐานหรือการศึกษาภาคบังคับของประเทศอินโดนีเซีย ได้แก่ การจัดการ
ศึกษาในระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งมีเป้าหมายของการจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการพัฒนาตัวเอง และเติบโตเป็นประชากรมีคุณภาพ 
ของสังคม โดยก าหนดให้มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา เป็นระยะเวลา 6 ปี และการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น อีกเป็นระยะเวลา 3 ปี รวมระยะเวลาศึกษาในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งสิ้น 12 ปี88   
โดยผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจะได้รับประกาศนียบัตรชั้นต้น ( Ijazah Sekolah 
Menengah Pertama, SMP) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามหลักสูตรการศึกษา ได้แก่ หลักสูตร
การศึกษาทั่วไป (สายสามัญ) จะได้รับประกาศนียบัตร Sekolah Menengah Atas (SMA) 
และสายวิชาชีพ จะได้รับประกาศนียบัตร Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 
 นอกจากนี้ การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือภาคบังคับในประเทศอินโดนีเซียยังมีลักษณะ
พิเศษ กล่าวคือ ประเทศอินโดนีเซียได้มีการแบ่งประเภทโรงเรียนที่จะรับนักเรียน เพ่ือเข้าศึกษา
ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็น 2 ประเภท ได้แก่ โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอน
ต้นแบบทั่วไป (general primary/ secondary school) ส าหรับนักเรียนปกติทั่วไป และโรงเรียน
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาส าหรับเด็กพิการ ( special primary/ secondary school for 
handicapped children) 89 เช่น โรงเรียนพิเศษส าหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็น โรงเรียนพิเศษ
ส าหรับการผู้สูญเสียการได้ยิน โรงเรียนพิเศษส าหรับผู้พิการทางปัญญาอ่อน โรงเรียนพิเศษส าหรับ

                                                           

 88 ประเทศอินโดนีเซียมีนโยบายที่จะขยายการศึกษาภาคบังคับเป็นเวลา 12 ปี ภายใน ค.ศ. 
2020 ข้อมูลจาก UNESCO, “Country Report:  Indonesia, Indonesian Public Policies on 
Inclusive Education,”  สื บ ค้ น เ มื่ อ  2 2  ตุ ล า คม  2558  จ าก  http: / /www. ibe. unesco. 
org/National_Reports/ 
 89 รัฐบัญญัติที่ 8 ค.ศ. 2016 (พ.ศ. 2559) ได้บัญญัติรับรองสิทธิและการบังคับให้เป็นไป
ตามสิทธิของผู้ที่มีความพิการไว้อย่างกว้างขวาง หนึ่งในนั้นคือสิทธิในการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
ในทุกระดับชั้นการศึกษา โดยผู้พิการต้องได้รับการศึกษาจากครูหรืออาจารย์ที่มีคุณภาพเช่นเดียวกับ
นักเรียนปกติ โดยรัฐต้องจัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการศึกษาที่เหมาะสม ในการด าเนินการ
กฎหมายก าหนดให้รัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นต้องบรรจุหลักสูตรที่ค านึงถึงคนพิการ ในทุก
ระดับชั้นของการศึกษาพ้ืนฐาน เช่น การจัดให้มีวิชาอ่านเขียน และวิชาการน าทางส าหรับผู้ที่มี  
ความพิการทางสายตา การจัดให้มีการศึกษาภาษามือส าหรับผู้ที่มีความพิการทางการได้ยิน หรือ 
การจัดสถานศึกษาส าหรับผู้ที่มีความพิการให้อยู่ ใกล้ภูมิล าเนาของผู้ที่มีความพิการ รวมถึง 
การจัดทุนการศึกษาส าหรับผู้ที่มีความพิการที่ผู้ปกครองมีทุนทรัพย์ไม่เพียงพอ เป็นต้น 
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ผู้ พิการทางปัญญาปานกลาง โรงเรียนพิเศษผู้บกพร่องทางอารมณ์และพฤติกรรมทางสังคม โรงเรียน
พิเศษส าหรับผู้พิการซ้ าซ้อน และโรงเรียนพิเศษส าหรับเด็กออทิสติก เป็นต้น  
  1.1.3 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
  การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นการจัดการศึกษา ในลักษณะ 
ของการต่อยอดการศึกษาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนระดับประถมศึกษาและระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น เพ่ือให้ความรู้ด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับการเพ่ิมพูนและพัฒนาทักษะของนักเรียน  
โดยจะมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมของนักเรียน เพ่ือเข้าสู่โลกของการท างานและการประกอบอาชีพ 
ตลอดจนการเตรียมความพร้อมส าหรับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น (หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า 
การศึกษาระดับเตรียมอุดมศึกษา) ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษา 3 ปี โดยมีการจัดการศึกษาหลายรูปแบบ 
ได้แก่ การศึกษาสายสามัญทั่วไป การศึกษาสายวิชาชีพ การศึกษาสายศาสนา การศึกษาสายบริการ 
และการศึกษาพิเศษ โดยมีการจัดการเรียนการสอนดังต่อไปนี้  
   1) การศึกษาสายสามัญทั่วไป เป็นหลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาทั่วไป
ประกอบด้วยโครงการวิชาการสอนทั่วไป และการสอนเฉพาะวิชา เพ่ือเตรียมความพร้อมของนักเรียน
ส าหรับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 
   2) การศึกษาสายวิชาชีพ มีการแบ่งหลักสูตรการศึกษาตามสายวิชาชีพต่าง ๆ  
เช่น เกษตรกรรมและการป่าไม้ เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ธุรกิจและการจัดการ ความเป็นอยู่ของ
ชุมชน การท่องเที่ยว และศิลปหัตถกรรม  
   3) การศึกษาสายศาสนา เป็นการจัดการศึกษาด้านศาสนาโดยเฉพาะ 
   4) การศึกษาสายบริการ เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความรู้ และทักษะต่าง ๆ 
ส าหรับนักเรียนที่มีความสนใจจะประกอบอาชีพ เพ่ือรับใช้ประเทศ เช่น พนักงานหรือข้าราชการ 
   5) การศึกษาพิเศษเป็นการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนที่พิการทางร่างกายหรือ 
ทางสมอง 
  ในส่วนของการบริหารการจัดการเรียนการสอนส าหรับการศึกษา ในระบบนั้น  
ประเทศอินโดนีเซียมีการจัดการเรียนการสอน ออกเป็น 2 ภาคการศึกษา ได้แก่ การศึกษาภาคต้น  
จะเริ่มประมาณกลางเดือนกรกฎาคม และจะหยุดพักในช่วงเดือนธันวาคม และในช่วงวันหยุดเทศกาล
ของศาสนาอิสลาม (กระทรวงการศาสนาจะก าหนดเป็นปีต่อปี) ส่วนการศึกษาภาคปลาย จะเริ่ม
ประมาณเดือนมกราคม และจะสิ้นสุดในช่วงกลางเดือนมิถุนายน90 โดยการสอบเพ่ือเลื่อนระดับชั้น
เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาในระดับชั้นต่าง ๆ เช่น ชั้นปีสุดท้ายของระดับประถมศึกษา ชั้นปีสุดท้ายของ

                                                           

 90 The School Year, สืบค้นเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2560 จาก https://www.angloinfo. 
com/how-to/indonesia/family/schooling-education/school-year. 
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ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นปีสุดท้ายของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย91 จะใช้หลักเกณฑ์การวัด
ประเมินผลการศึกษาด้วยข้อสอบส่วนกลาง (National Test) เพ่ือเป็นการควบคุมมาตรฐานการศึกษา
ทั้งประเทศให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
  1.1.4 การศึกษาระดับอุดมศึกษา 
  การศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นการจัดการศึกษาทางวิชาการชั้นสูงเพ่ือการพัฒนา  
องค์ความรู้ส าหรับนักวิชาการ และผู้มีวิชาชีพทางการศึกษา ให้แก่นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย (เตรียมอุดมศึกษา) โดยสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในประเทศ
อินโดนีเซียแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ สถานศึกษา (academy) โพลีเทคนิค (polytechnic) 
วิทยาลัย (college for specialization) สถาบัน ( institute) และมหาวิทยาลัย (university)92  
ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มประเภทการศึกษาได้ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ การศึกษาในมหาวิทยาลัย (university) 
และการศึกษาในสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ ได้แก่ การศึกษาในสถานศึกษา (academy) โพลีเทคนิค 
(polytechnic) วิทยาลัย (college for specialization) สถาบัน (institute) 

1) การศึกษาในมหาวิทยาลัย (University) เป็นการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาจะได้รับปริญญาบัตร แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับปริญญาตรี ใช้เวลาเรียน 3 - 4 ปี 
ระดับปริญญาโท ใช้เวลาเรียน 2 ปี และปริญญาเอก ใช้เวลาเรียน 3 ปี โดยมหาวิทยาลัยจะรับสมัคร
ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปลายเพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นปริญญาตรี ซึ่งการศึกษา 
ในระดับมหาวิทยาลัยของประเทศอินโดนีเซียนั้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือขยายการเรียนรู้วิทยาการ 
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการวิจัย โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาทักษะด้านการทดลอง  
และปฏิบัติการให้กับนักศึกษาเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษา
ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เภสัชศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ส่วนการศึกษา   
ในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) เป็นการศึกษาต่อเนื่องจากการศึกษาในระดับ  ชั้น

                                                           

 91 UNESCO, “Country Report:  Indonesia, Indonesian Public Policies on Inclusive 
Education,” 2008. สืบค้นเมื่อ 22 ตุลาคม 2558 จาก http://www.ibe.unesco.org/National_ 
Reports/ICE_2008/indonesia_NR08.pdf. 
 92 Act of the Republic of Indonesia No. 20 (2003) on National Education System. 
  Article 20 (1) “Higher education institutions can take the form of academy, 
polytechnic, college for specialization (sekolah tinggi), institute, or university”.  
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ปริญญาตรีซึ่งด าเนินการโดยมหาวิทยาลัย (university) เช่นเดียวกัน โดยการศึกษาเหล่านี้จะอยู่
ภายใต้ความรับผิดชอบดูแลของกระทรวงการวิจัย เทคโนโลยี และการศึกษาระดับอุดมศึกษา93 

ส าหรับการรับเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย จะมีการคัดเลือกนักเรียนที่ส าเร็จ
การศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากสถาบันการศึกษา  
โดยอาศัยผลคะแนนคัดเลือก 2 ส่วน คือ คะแนนจากการวัดผลการเรียนการสอนของโรงเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นคะแนนร้อยละ 40 และคะแนนการสอบการประเมินผล ในระดับชาติ 
(UAN, Ujain Akhir Nasional) หรือ passport อีกร้อยละ 60 รวมเป็นคะแนน 100 คะแนน เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาในการรับเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ต่อไป 

2) การศึกษาในสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ ในสถาบันทั้ง 4 ประเภท อันได้แก่ 
สถานศึกษา (academy) โพลี เทคนิค (polytechnic) วิทยาลัย (college for specialization)  
และสถาบัน (institute) นั้นจะแตกต่างจากมหาวิทยาลัยตรงที่ผู้ส าเร็จการศึกษาในสถาบันการศึกษา
ทั้ง   4 ประเภทนี้จะได้รับหลักฐานแสดงการจบการศึกษาเป็นประกาศนียบัตร ซึ่งจะใช้เวลา 
ในการศึกษา  ไม่เกิน 4 ปี ขึ้นอยู่กับประเภทของการลงทะเบียน โดยแต่ละสถาบันก็จะมีความแตกต่าง
กัน กล่าวคือ สถาบันประเภทสถานศึกษา (academy )  จะจัดการศึกษาเฉพาะสายวิชาชีพ
หรืออาชีวศึกษา ซึ่งด าเนินการโดยสถานศึกษาของชุมชนเท่านั้น ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียนการ
สอนในสาขาอาชีพที่จ าเป็นหรือสาขาอาชีพขาดแคลนในชุมชน โดยผู้ส าเร็จการศึกษาจะได้รับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่ากับอนุปริญญา 94 ทั้งนี้ การศึกษาอบรมด้านวิชาชีพ 
โดยศูนย์ฝึกอาชีพ (balai latithan kerja - BLKs) จะอยู่ภายในการก ากับดูแลของกระทรวงแรงงาน
และการย้ายถิ่นฐาน95 ส่วนสถาบันการศึกษาประเภทโพลีเทคนิค (polytechnic) วิทยาลัย (college 
for specialization)  และสถาบัน  ( institute)  จะมี การจั ดการศึ กษาที่ คล้ ายกัน  คื อ  เป็ น
สถาบันการศึกษาที่เน้นให้การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นการเฉพาะ แต่มีชื่อเรียก
แตกต่างกันโดยสถาบัน (institute) จะเน้นการศึกษาวิจัย ส่วนวิทยาลัย (college for specialization) 
จ ะ เ น้ น ก า ร ศึ ก ษ า เ ฉ พ า ะ ท า ง ห รื อ เ ฉ พ า ะ ด้ า น  แ ล ะ โ พ ลี เ ท ค นิ ค  ( polytechnic)  
จะเน้นการศึกษาด้านสายวิชาชีพทางเทคนิค  โดยภายหลังการส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ  
จากสถาบันเหล่านี้ผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ดังนี้ 

                                                           

 93 Ministry of Research, “Technology and Higher Education of the Republic 
of Indonesia,” สืบค้นเมื่อ 26 มกราคม 2560 จาก www.ristekdikti.go.id. 
 94 Law on Higher Education (Law No. 12/2012) Article 59. 
 95 OECD/Asian Development Bank, Education in Indonesia: Rise to the Challenge, 
p 157. 
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- หลักสูตร Diploma I (D I) เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีระยะเวลาการศึกษา 1 ปี 
(เต็มเวลา) จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 40-50 หน่วยกิต เมื่อส าเร็จการศึกษาจะได้รับวุฒิ
การศึกษา เป็นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภท D I 

- หลักสูตร Diploma II (D II) เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีระยะเวลาการศึกษา 2 ปี 
(เต็มเวลา) จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 80-90 หน่วยกิต เมื่อส าเร็จการศึกษาจะได้รับวุฒิ
การศึกษา เป็นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภท D II 

- หลักสูตร Diploma III (D III) เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีระยะเวลาการศึกษา 3 ปี 
(เต็มเวลา) จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 110-120 หน่วยกิต เมื่อส าเร็จการศึกษาจะได้รับวุฒิ
การศึกษา เป็นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภท D III 

- หลักสูตร Diploma IV (D IV) เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีระยะเวลาการศึกษา 4 ปี 
(เต็มเวลา) จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 144-160 หน่วยกิต เมื่อส าเร็จการศึกษาจะได้รับวุฒิ
การศึกษา เป็นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภท D IV 
 จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าประเทศอินโดนี เซียเป็นประเทศที่ ให้ความส าคัญ 
กับการศึกษาทางวิชาชีพ หรือ “อาชีวศึกษา” เป็นอย่างยิ่ง ฉะนั้น อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า การศึกษา
วิชาชีพของอินโดนีเซีย สามารถแบ่งเป็นสองระบบ กล่าวคือ อาชีวศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
การศึกษาแห่งชาติภายใต้รัฐบัญญัติที่ 20 ค.ศ. 2003 (พ.ศ. 2546) ว่าด้วยระบบการศึกษาแห่งชาติ 
และการฝึกอาชีพ/ฝึกงานซึ่งก าหนดไว้ในรัฐบัญญัติที่ 13 ค.ศ. 2003 (พ.ศ. 2546) ว่าด้วยการจ้างงาน  
โดยการจัดการศึกษา “อาชีวศึกษา” สามารถแบ่งประเภทการศึกษาออกเป็น 2 ระดบั ได้แก่ โรงเรียน
อาชีวศึกษา มีระยะเวลาศึกษา 3 ปี เทียบเท่ากับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แต่ผู้เรียน 
จะได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางปฏิบัติมากกว่าทางทฤษฎี (เช่นเดียวกับการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ปวช. ของประเทศไทย) และหลักสูตรอาชีวศึกษาระดับอุดมศึกษา96   
ซึ่งมีระยะเวลาศึกษาตั้งแต่ 1-4 ปี โดยเมื่อจบการศึกษาแล้วผู้เรียนจะได้ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(คล้ายกับการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ ปวส. ของประเทศไทย ต่างกันที่

                                                           

 96  รัฐบัญญัติที่ 12 ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555) ว่าด้วยการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ได้ก าหนด
ค านิยามของค าว่า “อาชีวศึกษา” ว่าคือ “การศึกษาวิชาชีพ หรือการศึกษาระดับอุดมศึกษาเฉพาะ
ทางซึ่งถูกก าหนดไว้ในรูปแบบหลักสูตรประเภทประกาศนียบัตรที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือเตรียมนักศึกษา
เพ่ือเข้าสู่ตลาดแรงงานที่ต้องการผู้มีทักษะในการท างานโดยเฉพาะ โดยสถาบันการศึกษาต่าง ๆ 
สามารถพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวเพ่ือให้นักศึกษาสามารถศึกษาต่อในระดับชั้นปริญญาโทและปริญญา
เอกในสาขาเฉพาะทางได้”. 
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การศึกษาระดับ ปวส. ของประเทศไทยใช้เวลาศึกษา 2 ปี) นอกจากนี้ บางมหาวิทยาลัยอาจมี
หลักสูตรสายวิชาชีพส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรีด้วย 
 
ตารางท่ี 1 ตารางแสดงระบบการศึกษาในประเทศอินโดนีเซีย 

 
ที่มา: TVET in Indonesia จาก http://www.unevoc.unesco.org 
  
 1.2 การศึกษานอกระบบ 
 ในส่วนของการศึกษานอกระบบ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การศึกษาแก่บุคคลที่อยู่นอกระบบ
การศึกษา หรือไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาในระบบได้เนื่องจากมีข้อจ ากัดจากทางเพศ หรือ 
พ้ืนฐานความรู้ทางการศึกษาเดิม หรือฐานะทางเศรษฐกิจ สถานะทางสังคม ตลอดจนสถานภาพ  
ทางครอบครัว เป็นต้น 
 รูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบของประเทศอินโดนีเซียได้มีการจัดการศึกษาโดยใช้ 
ระบบการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม โดยมีโรงเรียนขนาดเล็กท าหน้าที่เป็นสถาบันการศึกษา  
เพ่ือจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลายและการศึกษาในรูปแบบ 
Special Design กล่าวคือ มีลักษณะเป็นการเรียนการสอนนอกโรงเรียนคล้ายกับการเข้าค่าย  
ซึ่งจะเน้นรูปแบบการท ากิจกรรมนอกห้องเรียน เช่น การทัศนศึกษา หรือการท ากิจกรรมนอกสถานที่ 
โดยการศึกษานอกระบบของประเทศอินโดนีเซีย แบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ ได้แก่ 
  1) ระดับเทียบเท่าชั้นประถมศึกษา (Package A) 
  2) ระดับเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (Package B) 



82 
 

  3) ระดับเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (Package C) (มุ่งเน้นการฝึกทักษะอาชีพ) 
 
ภาพที่ 1 การเปรียบเทียบหลักสูตรการศึกษาในระบบ และการศึกษานอกระบบของประเทศ
อินโดนีเซีย 

 
ที่มา : UNESCO, “World Data on Education 2010/2011", 7th ed 
  
 โดยการจัดการและบริหารการศึกษานอกระบบข้างต้นจะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ
กระทรวงการศึกษาแห่งชาติ นอกจากนี้ การจัดการศึกษานอกระบบในประเทศอินโดนีเซียยัง
สนับสนุนและให้ความส าคัญกับผู้หญิง เนื่องจากผู้หญิงชาวอินโดนีเซียส่วนใหญ่จะแต่งงานตั้งแต่อายุ
ยังน้อยจึงไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือ รัฐบาลจึงให้ความส าคัญในการส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
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เพ่ือให้ผู้หญิงชาวอินโดนีเซียสามารถอ่านออกเขียนได้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
รวมถึงสุขภาพและชีวอนามัย และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชากรอีกด้วย97 
 นอกจากการศึกษานอกระบบข้างต้น ประเทศอินโดนีเซียยังอนุญาตให้มีการจัดการศึกษา  
แบบระบบการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งเป็นการศึกษาตามหลักสูตร Family Education โดยให้ม ี
การจัดการเรียนการสอนในครอบครัว โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษามีความรู้ และทักษะ 
ในการค านวณเลข การอ่านออกเขียนได้ และการใช้ภาษาบาฮาซาในการสื่อสาร ทั้งมีการสอน 
หลักจริยธรรม คุณธรรม และความเป็นพลเมืองที่ดีควบคู่อีกด้วย 

ตารางท่ี 2 ตารางแสดงอายุและระดับการศึกษาในประเทศอินโดนีเซีย 

 
 
 

                                                           

 97 ปัจจุบัน ประเทศอินโดนีเซียมีผู้ส าเร็จการศึกษาจากการศึกษานอกระบบดังกล่าว 
มาแล้วมากกว่า 3 ล้านคน ข้อมูลจาก Country Background Report on the Education Sector 
in Indonesia, กระทรวงการศึกษาและวัฒนธรรม , จาการ์ตา ใน OECD/Asian Development 
Bank, Education in Indonesia: Rise to the Challenge, p. 246 – 251. 
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(2) สาระส าคัญของกฎหมาย 
 
 ด้วยเหตุผลส าคัญประการหนึ่งในการประกาศเอกราชของประเทศอินโดนีเซีย คือ การท าให้
ชีวิตและความเป็นอยู่ของประชากรชาวอินโดนีเซียมีความฉลาดรอบรู้ขึ้น ( to make national life 
smarter)98 จึงถือเป็นการแสดงเจตจ านงของรัฐอินโดนีเซียที่จะให้ความส าคัญแก่การศึกษา  
ของประชากร และโดยที่มาตรา 31 ของรัฐธรรมนูญแห่งประเทศอินโดนีเซีย ได้บัญญัติว่า “ประชาชน
ชาวอินโดนีเซียทุกคนมีสิทธิได้รับการศึกษา จึงเป็นหน้าที่ของรัฐบาลจะต้องด าเนินการให้ประเทศ
อินโดนีเซียมีระบบการศึกษาแห่งชาติ”99 และเป็นที่มาของการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินไว้ 
เพ่ือสนับสนุนการศึกษา เป็นจ านวนมากถึงร้อยละ 20 ของงบประมาณแผ่นดินทั้งหมดของ  
ประเทศอินโดนีเซียในทุก ๆ ปี และด้วยเหตุนี้ ประเทศอินโดนีเซียจึงเป็นประเทศหนึ่งที่ให้ความส าคัญ
กับการศึกษาของประชากรเป็นอย่างมาก โดยประเทศอินโดนีเซียได้มีการออกกฎหมายส าคัญ 
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาไว้หลายฉบับ ตั้งแต่การประกาศเอกราช ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการบริหารจัดการ
ระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  
 วิวัฒนาการของระบบการศึกษาในประเทศอินโดนีเซียในระยะแรกภายหลังจากการ
ประกาศเอกราช หรือเมื่อประมาณ ค.ศ. 1945 – 1972 (พ.ศ. 2488 - 2515) เนื่องด้วยในขณะที่
อินโดนีเซียตกเป็นประเทศราชของประเทศเนเธอร์แลนด์และญี่ปุ่นนั้น ประเทศเจ้าอาณานิคมทั้งสอง
ได้วางระบบการศึกษาให้แก่ประชาชนชาวอินโดนีเซีย โดยมีวัตถุประสงค์แต่เพียงเพ่ือเป็นการรักษา  
ความสงบเรียบร้อยภายใต้การปกครองของทั้งสองประเทศในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเท่านั้น100   
จึงท าให้อัตราประชากรที่รู้หนังสือมีจ านวนน้อยมาก ประกอบกับการเรียนการสอนส่วนใหญ่จะมี
ผู้สอนหรือครูชาวดัตช์หรือชาวญี่ปุ่นท าให้มีอุปสรรคในการสื่อสาร ดังนั้น เมื่อประเทศอินโดนีเซียได้
ประกาศเอกราช รัฐบาลจึงได้มีการปฏิรูประบบการศึกษาใหม่ทั้งหมด โดยมีการออกฎหมายรัฐบัญญัติที่ 4  
ค.ศ. 1950 (พ.ศ. 2493) และรัฐบัญญัติที่ 12 ค.ศ. 1954 (พ.ศ. 2497) ว่าด้วยหลักการจัดการเรียน

                                                           

 98 USAID, “Study of the Legal Framework for the Indonesian Basic Education 
Sector,” 2nd ed, 2009. สืบค้นเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2560 จาก http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/ 
Pnadt232.pdf. 
 99 Article 31 of the Constitution of 1945 stipulates that every citizen has the 
right to education and  that  the government provides a national education system 
that is arranged by law. 
 100 D. Teeuwen msc & H. Doorn, “Education in the Netherlands East-Indies,”
สืบค้นเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2560 จาก http://indonesia-dutchcolonialheritage.nl. 



85 
 

การสอนในโรงเรียน101 ซึ่ งเป็นกฎหมายส าคัญในการวางแบบแผนการจัดระบบการศึกษา                 
มีสาระส าคัญเกี่ยวกับการก าหนดให้รัฐมีหน้าที่จัดการศึกษาแก่ประชาชนชาวอินโดนีเซียอย่าง 
เท่าเทียมและทั่วถึง นอกจากนี้ยังได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารกลางแห่งชาติ ( the Executive 
Committee for the Central National Assembly) ขึ้นเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม ค.ศ. 1945 (พ.ศ. 
2488) เ พื่อท าหน้าที ่ก ากับดูแลการจัดการศึกษา ในระยะแรกให้เป็น ไปตามหลักการที่
เรียกว่า  “ปัญจศีล หรือ Pancasila”102 รวมถึงหลักการต่าง ๆ ที่ต้องบรรจุไว้ในหลักสูตรการเรียน
การสอนตามมติของคณะกรรมการดังกล่าว ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรา 4 แห่งรัฐบัญญัติที่  4 ค.ศ. 1950 
(พ.ศ. 2493) โดยหลักการส าคัญของ “ปัญจศีล หรือ Pancasila” ซึ่งเป็นหลักอุดมคติประจ าชาติ
อินโดนีเซีย ตามรัฐธรรมนูญแห่งประเทศอินโดนีเซีย และวัฒนธรรมแห่งชาติของประเทศ
อินโดนีเซีย103 ประกอบด้วยหลักการส าคัญ 5 ประการ ได้แก่  
  1) ความเชื่อในพระผู้เป็นเจ้า  
  2) มนุษยนิยม  
  3) ชาตินิยมแห่งความเป็นอินโดนีเซีย  
  4) หลักการแห่งประชาธิปไตยท่ีอ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชน และ  
  5) ความยุติธรรมทางสังคม 
 นอกจากนี้ ประเทศอินโดนีเซียยังได้มีการพัฒนากฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
อีกเป็นจ านวนมาก ได้แก่ 
 
 2.1 ข้อก าหนดประธานาธิบดี Presidential Instruction Decree No. 10 of 1973 
 ใน ค.ศ. 1973 – 1988 (พ.ศ. 2516 – 2531) รัฐบาลอินโดนีเซียในขณะนั้นได้มีการประกาศ
นโยบายการกระจายโอกาสและความเท่าเทียมในการศึกษาตามข้อก าหนดของประธานาธิบดี 
(Presidential Instruction Decree No. 10 of 1973)104 โดยมีสาระส าคัญเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยน 
การจัดการศึกษาทั่วประเทศให้มีความทั่วถึงมากยิ่งขึ้น และใน ค.ศ. 1976 (พ.ศ. 2519) ประเทศ

                                                           

 101 Law No. 4 of 1950 และ Law No. 12 of 1954 on the Principles of Education 
and Teaching in School. 
 102 Shigeo Nishimura. “ The Development of Pancasila Moral Education in 
Indonesia,” Southeast Asian Studies, 33(3). (1995). 
 103 " The foundation of education lies in the principles of Pancasila, the 
Constitution of the Republic of Indonesia and the national culture of Indonesia." 
 104 UNESCO, “World Data on Education 2010/2011". 
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อินโดนีเซียได้มีการก าหนดมาตรฐานหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ 105 
นอกจากนี้ ในข้อก าหนดประธานาธิบดีดังกล่าว106 ยังได้มีการก าหนดให้มีระบบการศึกษาภาคบังคับ
ในระดับชั้นประถมศึกษา โดยก าหนดให้ภายใน ค.ศ. 1984 (พ.ศ. 2527) ชาวอินโดนีเซียทุกคน 
ที่มีอายุระหว่าง 7 ถึง 12 ปี ต้องได้รับการศึกษาเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี 107 และต่อมาจึงได้มี 
การขยายระบบการศึกษาภาคบังคับจาก 5 ปี เป็น 9 ปี คือ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ส าหรับเด็กอายุระหว่าง 7 ถึง 15 ปี ตามข้อก าหนดของประธานาธิบดี  
Presidential Decree of 1994  
 
 2.2 กฎหมายเกี่ยวกับการวางนโยบายด้านการศึกษา Decision of the People’s 
Consultative Assembly No. IV of 1999 
 ต่อมาใน ค.ศ. 1999 (พ.ศ. 2542) รัฐบาลอินโดนีเซียได้มีนโยบายให้มีการปฏิรูประบบ
การศึกษาอีกหนึ่งครั้ง ตามมติสภาที่ปรึกษาแห่งชาติ เรื่อง การก าหนดกรอบแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ 
(GBHN 1999) โดยได้วางแนวทางในการด าเนินการปฏิรูปโดยให้ความส าคัญแก่การปรับปรุงมาตรฐาน
หลักสูตรการเรียนการสอนให้รองรับความต้องการของนักเรียนที่หลากหลายกว่าเดิม      การปรับปรุง
มาตรฐานหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ ในแต่ละท้องถิ่น และมีการ
เพ่ิมความหลากหลายในรูปแบบการจัดการศึกษาให้มีความเหมาะสมกับวิชาชีพต่าง ๆ108   จึงได้มีการ
ออกกฎหมายเพ่ือกระจายอ านาจในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการศึกษามากขึ้น โดยการออก
กฎหมายว่าด้วยการปกครองส่วนท้องถิ่น Law No. 22 of 1999 เพ่ือก าหนดให้มีการกระจายอ านาจ
บางส่วนในการจัดการศึกษาให้แก่องค์การปกครองในระดับท้องถิ่น เช่น การจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
ก า ร ซ่ อ ม บ า รุ ง อุ ป ก ร ณ์ ใ น ส ถ า น ศึ ก ษ า  แ ล ะ ก ฎ ห ม า ย  Government Regulation  
No. 28 of 1990 ที่ก าหนดให้รัฐบาลกลางมีอ านาจก าหนดนโยบาย แนวทาง และมาตรฐานในระดับชาติ
อีกด้วย 
 
 

                                                           

 105 Daniel Ness and Chia-Ling Lin, International Education: An Encyclopedia of 
Contemporary Issues and Systems, (2015), p. 419. 
 106 Presidential Instruction Decree No. 10 of 1973. 
 107 UNESCO, “World Data on Education 2010/2011". 
 108 UNESCO, “World Data on Education 2010/2011". 3. 
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 2.3 กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ Act of the Republic of Indonesia No. 20  
of 2003 
 ใน ค.ศ. 2003 (พ.ศ. 2546) ประเทศอินโดนีเซียได้มีการประกาศกฎหมายว่าด้วยการศึกษา
แ ห่ ง ช า ติ  ห รื อ  Act of the Republic of Indonesia No.  20 of 2003 ซึ่ ง มี ผ ล เ ป็ น 
การยกเลิกรัฐบัญญัติที่ 2 ค.ศ. 1989 (พ.ศ. 2532) ว่าด้วยระบบการศึกษาแห่งชาติ (Law No. 2 of 1989)  
อันเป็นกฎหมายเกี่ยวกับระบบการศึกษา ซึ่งได้บังคับใช้มาเป็นระยะเวลานานและไม่ทันสมัย  
 โดยกฎหมายดังกล่าวก าหนดวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาแห่งชาติไว้ ได้แก่ การพัฒนา
ศักยภาพของนักเรียนให้เต็มที่เพ่ือให้เป็นประชากรที่ด ารงตนดีตามหลักศาสนา มีบุคลิกภาพ 
และสุขภาพที่ดี มีความรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถด ารงชีพได้   
โดยพ่ึงตนเอง เข้าใจในหลักประชาธิปไตยและเป็นพลเมืองที่ดี109 กฎหมายฉบับนี้เป็นการก าหนด
บังคับใช้ระบบการศึกษาภาคบังคับตามที่ข้อก าหนดของประธานาธิบดี  Presidential Decree of 
1994 ได้วางแนวทางไว้110 ให้เด็กอายุระหว่าง 7 ถึง 15 ปี ทุกคนต้องได้รับการศึกษาเป็นระยะเวลา
รวมทั้งสิ้น 9 ปี ภายใน ค.ศ. 1984 (พ.ศ. 2527) และนอกจากกฎหมายดังกล่าวได้ก าหนดให้ใช้ 
ภาษาบาฮาซาเป็นสื่อในการเรียนการสอนแล้ว111 กฎหมายดังกล่าวได้เปิดโอกาสให้สถาบันศึกษา
สามารถใช้ภาษาท้องถิ่นในการเรียนการสอนควบคู่กันไปได้ด้วย  
 นอกจากนี้  กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ Act of the Republic of Indonesia     
No. 20 of 2003 ยังถือเป็นกฎหมายที่วางหลักเกณฑ์การก าหนดหลักสูตรการเรียนการสอน 
ของการศึกษาในระดับต่าง ๆ โดยได้กล่าวถึงการก าหนดเนื้อหาและหลักสูตรการศึกษาไว้ ใน
มาตรา 37 มีสาระส าคัญว่า “การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ได้แก่ 

                                                           

 109 “developing the full potential of students to become religious and pious, 
7  of good character, healthy, having academic knowledge, skilled, creative, self-
sufficient, while becoming democratic and responsible citizens.”. 
 110 Article 6 (1) Every seven to fifteen years old citizen shall have the right to 
receive basic education. 
 111 Article 33 (1) Bahasa Indonesia as the language of the nation shall be the 
medium of instruction in the national education. 
   (2) Local language can be used as a medium of instruction in the early 
stage of education, if needed in the delivery of particular knowledge and/or skills. 
   (3) A foreign language can be used as a medium of instruction to support 
the competency of the learners in foreign language. 
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ศาสนา ความเป็นพลเมือง ภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรม     
พลศึกษา ทักษะวิชาชีพ และการศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนเมือง และการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษา ได้แก่ ศาสนา ความเป็นพลเมือง และภาษา112 ในขณะเดียวกันประเทศอินโดนีเซียก็ยังมี
กฎหมายอ่ืน ๆ ที่ก าหนดรายละเอียดของการเรียนการสอนและเนื้อหาในหลักสูตรการเรียนการสอน 
เช่น Ministerial Decree No 060/U/1993 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ก าหนดขอบเขตของวิชา จ านวนหน่วยกิต 
และการสอบวัดระดับผลการเรียนในทุก ๆ ภาคการเรียน หรือเมื่อส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ 
ตัวอย่างการก าหนดรายวิชาต่าง ๆ ในระดับประถมศึกษา เช่น การศึกษาตามหลัก Pancasila  
วิชาการประดิษฐ์และหัตถกรรม วิชาภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย เป็นต้น หรือ Ministerial Decree  
No. 061/U/1993 ที่ก าหนดรายวิชาต่าง ๆ ในระดับมัธยมศึกษาสามัญ โดยแบ่งภาควิช า
การศึกษาเป็นภาควิชาศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ หรือ Ministerial Decree  
No. 53/U/1996 ซึ่งก าหนดหลักสูตรการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน เป็นต้น และในส่วน             
ของหลักสูตรการศึกษาภาควิชาชีพ กระทรวงการศึกษาและวัฒนธรรม 113 จะถูกก าหนดไว้              
ใน Minissterial Decree No. 080/U/1993 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดการศึกษาภาควิชาชีพไว้ ได้แก่ 
การเตรียมความพร้อมของนักเรียนให้สามารถเลือกวิชาชีพที่ เหมาะสม การสอนนักเรียน 
ให้มีความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาทักษะเพ่ือการประกอบวิชาชีพและเป็นการพัฒนาแรงงาน
ให้เหมาะสมกับความต้องการทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศชาติ 
 
 2.4 กฎหมายว่าด้วยการศึกษาระดับอุดมศึกษา Law No. 12 of 2012  
 ภายหลังการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา Law No. 22  
of 1961 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ก าหนดเกี่ยวกับการด าเนินการจัดการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย กล่าวคือ  
การก าหนดสาขาวิชาที่จะเปิดสอนในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือการก าหนดประเภท 
ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา เช่น Advanced Schools เป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทาง 
ในระดับอุดมศึกษา Academy เป็นสถาบันการศึกษาวิชาชีพเฉพาะ ได้แก่ การทหาร การสาธารณสุข 

                                                           

 112 Article 37 (1) The curriculum for basic and secondary education must 
include:  a.  religious education; b.  civic education; c.  language; d.  mathematics; e. 
science; f.  social sciences; g.  art and culture; h.  physical education and sports; i. 
vocational skills; and j. local content 
 (2) The curriculum of higher education must include: a. religious education; b. 
civic education; c. Language. 
 113 ชื่อเก่าของหน่วยงานดังกล่าว ณ ปี 1993 ชื่อใหม่คือ กระทรวงการศึกษาแห่งชาติ 
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หรือการเลขานุการ เป็นต้น โดยในช่วงปี ค.ศ. 1999 รัฐบาลอินโดนีเซียได้มีนโยบายปฏิรูประบบ
การศึกษา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับอุดมศึกษา และได้มีการประกาศกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาระดับอุดมศึกษา Government Regulation No. 60 of 1999 ก าหนดให้สถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาได้เปลี่ยนแปลงสถานะ เพ่ือเพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารงบประมาณ ซึ่งต่อมาใน 
ค.ศ. 2005 (พ.ศ. 2548) ก็ได้มีการออกกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ Government 
Regulation No. 19 of 2005 และกฎกระทรวง ว่าด้วยส านักงานรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษา
แห่งชาติ No. 28 of 2005 ซึ่งมีสาระส าคัญเกี่ยวกับการก าหนดมาตรฐานการเรียนการสอนในระดับ 
ระดับอุดมศึกษา รวมถึงการแต่งตั้งหน่วยงานเพ่ือควบคุมมาตรฐานการให้วุฒิการศึกษา กระทั่ง ใน 
ปี ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555) สภาผู้แทนราษฎรแห่งประเทศอินโดนีเซียก็ได้ผ่านกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาระดับอุดมศึกษา Law No. 12 of 2012 เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง
ขั้นพ้ืนฐานของระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศอินโดนีเซีย โดยจุดมุ่งหมายส าคัญคือการ
ท าให้มหาวิทยาลัยมีอ านาจในการบริหารจัดการหลักสูตร ตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากร      
ของตนอย่างเต็มที่ เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ทั้งนี้ เพ่ือส่งเสริมความเป็นสากล และ
การพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันในตลาดการศึกษาของประเทศอินโดนีเซียที่ทวีความต้องการมากยิ่งขึ้น 
  
(3) บทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 ในปัจจุบันประเทศอินโดนีเซียมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและก ากับดูแลระบบ
การศึกษาตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ คือ กระทรวงการศึกษาแห่งชาติ (Ministry of National 
Education) และกระทรวงการศาสนา (Ministry of Religious Affairs) ซึ่งทั้งสองหน่วยงานต่างมี
ภารกิจที่ส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
 
 3.1 กระทรวงการศึกษาแห่งชาติ (Ministry of National Education) 
 กระทรวงการศึกษาแห่งชาติของประเทศอินโดนีเซียได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่การประกาศ  
เอกราชจากการเป็นอาณานิคมของประเทศเนเธอร์แลนด์ เดิมมีชื่อว่า กระทรวงศึกษาธิการและ
วัฒนธรรม มีอ านาจหน้าที่ควบคุมดูแลการศึกษาสามัญในโรงเรียนธรรมดา (Sekolah Dasar 
Sekolah Menengah Pertama) เพ่ือก าหนดนโยบายการศึกษาในระดับประเทศ โดยแบ่งการ
บริหารจัดการองค์กรส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ดังนี้  
  1) การบริหารจัดการองค์กรส่วนกลาง ประกอบด้วย ส านักงานปลัดกระทรวง 
สถาบันการศึกษาและวิจัยแห่งชาติ ผู้ตรวจราชการ ส านักงานกลางเพ่ือการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
และมัธยมศึกษา ส านักงานกลางเพ่ือการศึกษาระดับอุดมศึกษา ส านักงานกลางเพ่ือการศึกษานอก
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ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และส านักงานกลางเพ่ือการพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษา     
เพ่ือท าหน้าที่วางแผนการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรีและจัดสรรงบประมาณเพ่ือการศึกษา
บางส่วนให้แก่หน่วยงานการศึกษาในระดับภูมิภาค  
  2) การบริหารจัดการองค์กรส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย ส านักงานการศึกษาระดับ
จังหวัดในทุกจังหวัด (kota) และส านักงานการศึกษาระดับเขต (kapubaten) มีหน้าที่ในการ
ด าเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรีและการน าแนวทางต่าง ๆ มาปรับใช้เพ่ือให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ในท้องถิ่น114 รวมถึงการท างานภายใต้กระทรวงการศึกษาแห่งชาติ 
การวางแผน การควบคุมคุณภาพ และการบ ารุงรักษาสถาบันการศึกษาในภูมิภาค  
 นอกจากนี้ ประเทศอินโดนีเซียยังมีการก าหนดให้มีคณะกรรมการอิสระ ตามมาตรา 56 
แห่ ง กฎหมาย  Act of the Republic of Indonesia No.  20 (2003)  on National Education 
System ได้แก่ The Board of Education และ The School/Madrasah Education Committee 
เพ่ือท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและวางแนวทางเกี่ยวกับการประกันคุณภาพและมาตรฐานการจัด
การศึกษาของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ  
 ในส่วนของการศึกษาระดับอุดมศึกษามีหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวง
การศึกษาแห่งชาติโดยตรง ได้แก่ ส านักงานกลางเพ่ือการศึกษาระดับอุดมศึกษา (The National 
Accreditation Board for Higher Education)115 ท าหน้าที่ควบคุมมาตรฐานการศึกษาและมีหน้าที่
รับผิดชอบการประเมินผลและวัดระดับการศึกษา 
 
 3.2 กระทรวงการศาสนา (Ministry of Religious Affairs)  
 กระทรวงการศาสนา มีหน้าที่ควบคุมดูแลการศึกษาสามัญ ในโรงเรียนอิสลาม 
โดยโรงเรียนอิสลามจะมีการจัดการเรียนการสอนขั้นพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมเนื้อหาที่เป็นไปตามหลัก 
ค าสอนศาสนาอิสลาม116 โดยส่วนใหญ่จะเป็นสถาบันการศึกษาของภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง      
ในระดับมัธยมศึกษาที่มีการจัดการศึกษาโดยภาคเอกชนซึ่งมีจ านวนมาก กล่าวคือ ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น มีจ านวนโรงเรียนอิสลามคิดเป็นร้อยละ 56 ของสถาบันการศึกษาทั้งหมด         
(ที่จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมาก    
ถ ึง ร ้อ ย ล ะ  6 7  ของสถาบันการศึกษาทั้งหมด (ที่จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา 

                                                           

 114 UNESCO, “World Data on Education 2010/2011". p. 5. 
 115 Ibids, p. 7. 
 116 "World Bank and Education in Indonesia". World Bank. 1 September 2014. 
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ตอนปลาย)117 ในการนี้มีอธิบดีกรมการศึกษาศาสนาอิสลาม (Directorate General for Islamic 
Education) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา ภายใต้สังกัดกระทรวงการศาสนา ที่ได้
จัดตั้งขึ้นใน ค.ศ. 2005 (พ.ศ. 2548) โดยแยกตัวออกจากองค์กรส่วนกลางของกระทรวงการ
ศาสนาเพื่อท าหน้าที่ก ากับดูแลการด าเนินงานด้านการศึกษาเป็นการเฉพาะ118  
 
 3.3 หน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 นอกจากหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาทั้งสองหน่วยงานข้างต้นแล้ว 
ยังมีหน่วยงานอ่ืนที่ส าคัญ ได้แก่ กระทรวงสวัสดิการสังคม (Ministry of Social Affairs) ซึ่งมีหน้าที่
ควบคุมดูแลมาตรฐานและคุณภาพของสถาบันการศึกษาในระดับอนุบาลและการศึกษาวัยก่อนเรียน 
เช่น สถานเลี้ยงเด็กในรูปแบบ day care center ซึ่งโดยส่วนใหญ่ได้จัดตั้งขึ้นโดยเอกชนหรือมูลนิธิ
ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่รัฐก าหนด ควบคู่ไปกับการดูแลโดยกระทรวงการศึกษาแห่งชาติ 
กระทรวงการวิจัย เทคโนโลยีและการศึกษาระดับอุดมศึกษา (Ministry of Research, Technology 
and Higher Education) มีหน้าที่ควบคุมดูแลมาตรฐานการศึกษาในมหาวิทยาลัย และกระทรวงเพ่ือ
การส่งเสริมสตรีและปกป้องเด็ก (Ministry of Women Empowerment and Child Protection) 
ซึ่งมีหน้าที่ให้การส่งเสริมและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับ Parenting Program ซึ่งเป็นหลักสูตรแนะน า   
การดูแลและการเรียนการสอนเด็กในวัยก่อนเรียน119 อีกด้วย 
  

                                                           

 117 Daniel Ness and Chia-Ling Lin, International Education: An Encyclopedia of 
Contemporary Issues and Systems, (2015), p. 422. 
 118 UNESCO, “World Data on Education 2010/2011". p. 7. 
 119 Sumargi, “Understanding Parenting Practices and Parents’  Views of Parenting 
Programs:  A Survey Among Indonesian Parents Residing in Indonesia and Australia,” 
Journal of Child and Family Studies, 24(1). (2013), p. 141-160. 
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บทท่ี 4 
 

กฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน 
 

 ในบทที่ 4 นี้ ผู้วิจัยจะได้น าเสนอกฎหมายของประเทศอินโดนีเซียที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
แรงงาน ซึ่งได้แบ่งประเด็นการศึกษาออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลเบื้องต้น สาระส าคัญ ของกฎหมาย 
และบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 
(1)  ข้อมูลเบื้องต้น 
  
 กฎหมายแรงงานของประเทศอินโดนีเซียมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
การปกครองของอินโดนีเซีย กล่าวคือ ในอดีตขณะที่ประเทศอินโดนีเซียตกอยู่ภายใต้การปกครอง 
ของประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศอินโดนีเซียไม่เคยเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิก ในอนุสัญญาใด ๆ  
ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ  กระทั่งปี ค.ศ. 1949 (พ.ศ. 2492) เมื่อประเทศอินโดนีเซียได้
ประกาศเอกราชจากประเทศเนเธอร์แลนด์แล้ว และในต่อมา ค.ศ. 1950 (พ.ศ. 2493) ประเทศ
อินโดนีเซียจึงได้เข้าเป็นภาคีสมาชิกในอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศต่าง ๆ ได้แก่  
  - Forced Labour Convention, No. 29 of 1930  
  - Equality of Treatment (Accident Compensation) Convention, No. 19 of 1925 
  - Marking of Weight (Packages Transported by Vessels) Convention, No. 27 of 1929  
  - Underground Work (Women) Convention, 1935 (No. 45) 
 หลังจากนั้น ประเทศอินโดนีเซียได้ทยอยเข้าเป็นภาคีในอนุสัญญาที่ส าคัญขององค์การ
แรงงานระหว่างประเทศเพ่ิมเติมอีก 8 ฉบับ โดยตั้งแต่ปี ค.ศ. 1950 (พ.ศ. 2493) เป็นต้นมา ประเทศ
อินโดนีเซียได้อนุวัติการโดยการตรากฎหมายเกี่ยวกับแรงงานในด้านต่าง ๆ ขึ้นบังคับใช้ในประเทศ
อินโดนีเซีย ได้แก่ ค าสั่งว่าด้วยการจ ากัดการใช้แรงงานเด็ก (Order No. 9 of 1949) รัฐบัญญัติว่าด้วย
ข้อตกลงทางแรงงานระหว่างสหภาพแรงงานและนายจ้าง (Law No. 21 of 1954) รัฐบัญญัติว่าด้วย
การจ้างแรงงานต่างด้าว (Law No. 3 of 1958) และรัฐบัญญัติว่าด้วยแรงงาน (Law No. 25           
of 1997) ซึ่งต่อมารัฐบัญญัติฉบับที่ 25 ได้ถูกยกเลิก โดยมีการตรารัฐบัญญัติว่าด้วยแรงงาน (Law 
No. 13 of 2003) ขึ้นใช้บังคับแทน ในปัจจุบันรัฐบัญญัติฉบับนี้ ถือเป็นกฎหมายหลักด้านแรงงาน 
ของประเทศอินโดนีเซีย หรือเรียกกฎหมายฉบับนี้ในอีกชื่อหนึ่งว่า “ประมวลกฎหมายแรงงาน” 
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 ประมวลกฎหมายแรงงานของประเทศอินโดนีเซียฉบับนี ้ มีบทบัญญัติรวมทั้งสิ ้น 193 
มาตรา แบ่งออกเป็น 18 ลักษณะ โดยที ่มาของการตราประมวลกฎหมายแรงงาน มาจาก
แนวความคิดที่จะรวบรวมกฎหมายด้านแรงงานในเรื่องต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกันให้เป็นประมวลกฎหมาย
แรงงาน เพื่อความง่ายในการท าความเข้าใจระบบกฎหมายแรงงานและความสะดวกในการค้นหา 
ทั้งนี้ เช่นเดียวกับกฎหมายอ่ืน ๆ ของประเทศอินโดนีเซียที่ตราขึ้นในยุคหลังได้รับเอกราช  
 ประมวลกฎหมายแรงงานฉบับนี้ มีเนื้อหาที่สะท้อนภาพรวม และหลักกฎหมายแรงงาน 
ที่ส าคัญ กล่าวคือ กฎหมายแรงงานของประเทศอินโดนีเซียตั้งอยู่บนฐานของหลักปัญจศีลและ
รัฐธรรมนูญปี ค.ศ. 1945 (มาตรา 2) โดยมีหลักการในการท างานร่วมกันผ่านการประสานงานทั้งใน
ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน ระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ และระหว่างรัฐบาลกลางกับรัฐบาลท้องถิ่น (มาตรา 3 แห่ง
ประมวลกฎหมายแรงงาน) กฎหมายแรงงานมีว ัตถุประสงค์ส าคัญ  4 ประการ ได้แก่ (1) การ
สนับสนุนและส่งเสริมการใช้บุคลากรวัยแรงงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
(2) การสร้างโอกาสที่เท่าเทียมกันของแรงงาน และสร้างงานที่ตรงตามความจ าเป็น ในการพัฒนา
ประเทศ ท้องถิ่น และชุมชน (3) การให้ความคุ้มครองบุคคลในวัยแรงงานเ พื่อก่อ ให้ เกิดสวัสดิการที ่ดี  
และ (4) การพัฒนาความเป็นอยู่ของบุคคลในวัยแรงงานและครอบครัว (มาตรา 4) 
 ทั้งนี้  มีข้อสังเกตว่าในกฎหมายแรงงานของประเทศอินโดนีเซีย ในบางที่จะใช้ค าว่า 
“ก าลังคน” (Manpower) แทนค าว่า “แรงงาน” (labour) เนื่องจากประเทศอินโดนีเซียมองแรงงาน
ในภาพกว้าง กล่าวคือ แรงงานมีความหมายครอบคลุมทั้งในฐานะเป็นทุนทางเศรษฐกิจและทุนทาง
สังคม ในแง่การพัฒนาประเทศ แรงงานยังมีความหมายครอบคลุมทั้ง ในฐานะผู้พัฒนาประเทศ 
และในฐานะเป้าหมายของการพัฒนาประเทศ (อารัมภบทแห่งประมวลกฎหมายแรงงาน) ด้วยเหตุนี้ 
กฎหมายดังกล่าวจึงได้แยกก าหนดนิยามค าว่า “แรงงาน/ก าลังคน (ketenagakerjaan)” ออกเป็น  
อีกนิยามหนึ่งต่างหาก ซึ่งมีความหมายว่า กิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลซึ่งเป็นที่ต้องการหรือ
ก าลังหางาน ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการจ้างงาน (มาตรา 1 แห่งประมวลกฎหมายแรงงาน120)  

                                                           
120 Article 1 
Under this act, the following definitions shall apply: 
1. Manpower affairs or labour (ketenagakerjaan) refer to every matter that is 

related to people who are needed or available for a job (tenaga kerja) before, during 
and after their employment. 

2. People available for a job or person available for a job (tenaga kerja) is 
every individual or person who is able to work in order to produce goods and/ or 
services either to fulfill his or her own needs or to fulfill the needs of the society. 
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และได้ก าหนดนิยามของผู้ใช้แรงงานหรือลูกจ้างว่าหมายถึงบุคคลที่ท างานเพ่ือค่าจ้างหรือค่าตอบแทน
อ่ืน นอกเหนือจากท่ีกล่าวมาข้างต้น ประมวลกฎหมายแรงงาน มีสาระส าคัญเกี่ยวกับการก าหนด
หลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการจ้างงาน  หน้าที่ของรัฐในการส่งเสริม ดูแล และควบคุมการจ้างงานและการ
พัฒนาฝีมือแรงงาน โดยให้รัฐเป็นผู้พัฒนาฝีมือแรงงานด้วยการจัดฝึกแรงงานอาชีพและการจัดระบบ
การฝึกงานกับนายจ้าง ก าหนดหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง ลักษณะการจ้างงาน การเลิกจ้าง
และการ ไล ่ออก  ข้อก าหนดเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว ความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ  
สิทธิประโยชน์กรณีเกษียณอายุ กรณีได้รับอุบัติเหตุจากการท างาน กรณีเสียชีวิต และการ
ประกันสุขภาพ  โดยนัยนี ้  ประมวลกฎหมายแรงงาน จึงมีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นเกี่ยวกับ
แรงงานทั้งหมดของประเทศอินโดนีเซีย ทั้ง ในเรื่องการจ้างงาน อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อม
ในการท างาน การคุ้มครองสิทธิของแรงงาน การจัดตั้งสหภาพแรงงาน และแรงงานข้ามชาติ ซึ่งจะ
กล่าวถึงสาระส าคัญในหัวข้อต่อไป 
 อย่างไรก็ดี ประมวลกฎหมายแรงงาน ก็เป็นเพียงกฎหมายหลักที่วางหลักเกณฑ์กลาง  
ด้านแรงงานของประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งยังไม่สามารถบัญญัติรายละเอียดที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ใน 
บางประเด็น ดังนั้น ประเทศอินโดนีเซียจึงได้ตรากฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับแรงงาน เพ่ือก าหนด
รายละเอียดในประเด็นแรงงานเฉพาะด้าน และบังคับใช้เพ่ิมเติมจากประมวลกฎหมายแรงงาน
ดังกล่าว  โดยมีบทกฎหมายเฉพาะที่เก่ียวข้องกับด้านแรงงานที่ส าคัญ ดังนี้ 
   - รัฐบัญญัติว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Law No. 39 of 1999) 
   - รัฐบัญญัติว่าด้วยสหภาพแรงงาน (Law No. 21 of 2000) 
   - รัฐบัญญัติว่าด้วยการระงับข้อพิพาทแรงงาน (Law No. 2 of 2004) 
   - รัฐบัญญัติว่าด้วยคนพิการ (Law No. 8 of 2016) ประกอบกับระเบียบรัฐบาล 
เกี่ยวกับความพยายามในการปรับปรุงสวัสดิการสังคมส าหรับบุคคลผู้ พิการ (Government 
Regulation No. 43 of 1998) 
  
 
 
 
 
 

                                                           

3. A worker (pekerja) / labourer (buruh) is every person who works for a wage 
or other forms of remuneration. 
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(2)  สาระส าคัญของกฎหมาย 
 
  ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ประเทศอินโดนีเซียให้ความส าคัญกับแรงงานในประเทศ 
โดยการเข้าร่วมเป็นภาคีในอนุสัญญาระหว่างประเทศอยู่หลายฉบับและประเทศอินโดนีเซียยังได้
ด าเนินการอนุวัติการโดยตราประมวลกฎหมายแรงงาน และกฎหมายอ่ืน ๆ ขึ้นบังคับใช้ เพ่ือคุ้มครอง
สิทธิเสรีภาพของแรงงานในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งมีกฎหมายส าคัญท่ีน่าสนใจ ดังนี้ 
 
 2.1 ประมวลกฎหมายแรงงาน (Law No. 13 of 2003) 
 ประมวลกฎหมายแรงงาน ประกอบด้วย 193 มาตรา แบ่งเป็น 18 ลักษณะ มีสาระส าคัญของ
บทบัญญัติ ดังนี้ 121  
  ลักษณะ 1 นิยามทั่วไป 
   มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดบทนิยามต่าง  ๆที่ใช้ในรัฐบัญญัติและกฎหมายล าดับรองที่ออกตาม
ความในรัฐบัญญัตินี้ ตลอดจนกฎหมายอ่ืน  ๆในด้านแรงงาน โดยก าหนดนิยามไว้จ านวน 33 นิยาม เช่น บทนิยาม  
ค าว่า “บุคคลที่ท างานได้” (People/Person available for a job) หมายความว่า ปัจเจกบุคคลที่สามารถท างาน
เพ่ือผลิตสินค้าหรือให้บริการได้เพ่ือบรรลุความต้องการของตนเองหรือความต้องการของสังคม และนิยามค าว่า 
“คนท างาน/แรงงาน” (workers/labourers) หมายความว่า คนทุกคนซึ่งท างานเพ่ือค่าจ้างหรือค่าตอบแทน
รูปแบบอ่ืน    
  ลักษณะ 2 คุณค่าพื้นฐาน หลักการทั่วไป และวัตถุประสงค์ 
   มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดคุณค่าพ้ืนฐานของของการพัฒนาแรงงาน ได้แก่ หลักปัญจศิลา
และรัฐธรรมนูญ (มาตรา 2)122 โดยการพัฒนาแรงงานมีหลักการ คือ การพัฒนาแรงงานอย่างบูรณา
การโดยการประสานงานกลางอย่างมีประสิทธิผลในทุกภาคส่วนทั้งระหว่างรัฐบาลกลางและท้องถิ่น 
(มาตรา 3)123 และมีวัตถุประสงค์ 4 ประการได้แก่ การใช้ประโยชน์ผู้ที่สามารถท างานได้ให้เกิด

                                                           
121 International Labour Organization, “ILO databases and resources,” 

Retrieved on 22 October 2015 from https://www.ilo.org/ inform/databases 
122 Section 2 
Manpower development shall have the Pancasila and the 1945 Constitution 

as its statutory bases.  
123 Section 3 
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ประโยชน์สูงสุดและอย่างมีมนุษยธรรม การให้โอกาสอย่างเท่าเทียมกันและสร้างแรงงานที่ตอบสนอง
ต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศและส่วนภูมิภาค การให้ความคุ้มครองและสวัสดิการแก่ผู้ใช้
แรงงาน และการส่งเสริมสวัสดิการของผู้ใช้แรงงานและครอบครัว (มาตรา 4)124 
  ลักษณะ 3 โอกาสที่เท่าเทียมกัน 
   มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดหลักการว่า บุคคลที่ท างานได้ ต้องได้รับโอกาสเท่าเทียม
กันในการได้รับการจ้างงานและการปฏิบัติจากนายจ้าง 
   ลักษณะ 4 การวางแผนด้านแรงงานและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน 
   มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้รัฐบาลก าหนดนโยบายด้านแรงงานและพัฒนาแรงงาน  
ทั้งในระดับมหภาคและระดับจุลภาค โดยอาศัยข้อมูลจากดรรชนีต่าง ๆ เช่น นโยบายให้โอกาส
ประชากรและบุคคลที่ท างานไดใ้นการได้รับการจ้างงาน นโยบายสวัสดิการสังคมส าหรับลูกจ้าง  
   ลักษณะ 5 การฝึกงาน 
   มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้บุคคลที่ท างานได้มีสิทธิได้รับการท างาน ปรับปรุง หรือ
พัฒนาความสามารถในการท างานที่เหมาะสมกับความสามารถ ความสนใจและความถนัดของตน  
ด้วยการฝึกงาน  
  ลักษณะ 6 การบรรจุเข้าท างาน 
  มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบรรจุเข้าท างาน โดยแบ่งออกเป็น
งานภายในประเทศและงานในต่างประเทศ รวมทั้ งก าหนดหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการด าเนินการ
จัดหางานทั้งของรัฐและภาคเอกชน (ตัวแทนจัดหางาน) และส านักงานจัดหางาน  

                                                           

Manpower development shall be carried out based on the basic principle of 
integration through functional, cross-sector, central, and provincial/municipal 
coordination. 

124 Section 4  
Manpower development aims at: 

a. Empowering and making efficient use of people available for a job optimally and 
humanely; 
b. Creating equal opportunity and providing manpower (supply of people available 
for a job) that suits 
the need of national and provincial/ municipal developments; 
c. Providing protection to people available for a job for the realization of welfare;  
d. Improving the welfare of people available for a job and their family. 
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  ลักษณะ 7 หน้าที่ของรัฐบาลในการเพิ่มอัตราการจ้างงาน 
  มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้รัฐบาลและสังคมมีหน้าที่ร่วมมือช่วยเหลือกันในการเพ่ิม
อัตราการจ้างงาน 
  ลักษณะ 8 การจ้างแรงงานต่างด้าว 
  มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้ผู้ประกอบการที่ต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวต้องได้รับ
ใบอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากรัฐมนตรี รายละเอียดเกี่ยวกับการจ้างแรงงานต่างด้าวจะได้กล่าว
เป็นหัวข้อแยกต่างหากต่อไป 
  ลักษณะ 9 แรงงานสัมพันธ์ 
  มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดความสัมพันธ์ด้านแรงงานระหว่างผู้ประกอบการกับแรงงาน 
เมื่อมีการท าสัญญาจ้างแรงงาน (มาตรา 50) ไม่ว่าจะท าด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้  
(มาตรา 51) โดยสัญญาจ้างแรงงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรจะต้องมีเนื้อหาตามที่กฎหมายก าหนด  
(มาตรา 52) รวมทั้งก าหนดเกี่ยวกับการจ้างงานช่วงระหว่างผู้ประกอบการด้วยกัน โดยก าหนด
คุ้มครองให้ลูกจ้างของผู้ประกอบการที่รับช่วงงานต้องได้รับสวัสดิการ และสภาพการจ้างงาน      
อย่างน้อยเท่าเทียมกับการท างานให้กับผู้ประกอบการที่จ้างช่วงงาน 
   ลักษณะ 10 การคุ้มครองแรงงาน ค่าจ้าง และสวัสดิการแรงงาน 

   มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดเกี่ยวกับสภาพการจ้างโดยแบ่งออกเป็น 3 หมวด ดังนี้ 
   หมวด 1 การคุ้มครองแรงงาน 

  ส่วนที่ 1 ผู้ที่มีความพิการ 
  ก าหนดให้ผู้ประกอบการจ้างแรงงานผู้มีความพิการต้องให้ความคุ้มครอง ให้เหมาะสม
กับประเภทและความรุนแรงของความพิการ ซึ่งให้ก าหนดรายละเอียดในกฎหมายล าดับรอง (มาตรา 67) 
  ส่วนที่ 2 เด็ก 
  โดยหลักการแล้วกฎหมายห้ามผู้ประกอบการจ้างแรงงานเด็ก (มาตรา 68)  
เว้นแต่ในกรณีเด็กอายุ 13-15 ปี สามารถจ้างแรงงานเด็กให้ท างานประเภทเบาได้ เมื่อผู้ปกครอง   
ของเด็กอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร และเป็นผู้ท าสัญญาจ้างกับนายจ้าง (มาตรา 69) นอกจากนี้ 
กฎหมายยังได้รับรองให้เด็กอายุตั้งแต่ 14 ปีขึ้นไปสามารถท างาน หรือผลิตผลงานในฐานะที่เป็น   
ส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาหรือหลักสูตรการฝึกของโรงเรียนได้ (มาตรา 70) นอกจากนี้ เด็กยัง
สามารถท างานได้หากเป็นการพัฒนาศักยภาพและพรสวรรค์ของเด็ก โดยการท างานนั้นต้องอยู่ภายใต้
การดูแลโดยตรงของผู้ปกครอง (มาตรา 71) 
  จะเห็นได้ว่าหลักกฎหมายของประเทศอินโดนีเซียจะแตกต่างจากของไทยที่ห้ามนายจ้าง
จ้างเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปีโดยเคร่งครัด ซึ่งไม่สอดรับกับการฝึกอาชีพในโรงเรียนฝึกอาชีพ ในทาง
กลับกันกฎหมายไทยเน้นการห้ามนายจ้างปฏิบัติบางประการต่อแรงงานเด็ก ซึ่งเป็นการประกัน    



98 
 

สภาพการท างานที่เหมาะสมกับเด็ก ในขณะที่กฎหมายอินโดนีเซียเน้นให้การท างานของเด็ก อยู่ภายใต้
การดูแลของผู้ใช้อ านาจปกครอง เช่น ผู้ปกครองและครูโดยตรง ซึ่งอาจปฏิบัติต่อเด็กเหมือนกับแรงงาน
ผู้ใหญ่ก็ได้ แม้จะก าหนดให้ห้ามใช้แรงงานเด็กเกินวันละสามชั่วโมงก็ตาม (มาตรา 71)   
  ส่วนที่ 3 สตรี  
  กฎหมายไม่ได้ก าหนดห้ามแรงงานหญิงท างานในเวลากลางคืน คือ ระหว่างห้าทุ่ม 
ถึงเจ็ดโมงเช้า แต่เพ่ือเป็นการคุ้มครองสวัสดิภาพในการท างานของแรงงานหญิง กฎหมายจึงก าหนด   
ให้แรงงานหญิงที่จะท างานในเวลากลางคืนได้จะต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปและก าหนดให้นายจ้างต้อง
จัดหาพาหนะรับส่ง อาหาร และน้ าให้ (มาตรา 76) 
  ส่วนที่ 4 ชั่วโมงการท างาน 
  ก าหนดให้นายจ้างสามารถก าหนดเวลาท างานของลูกจ้างได้ไม่เกินสัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง 
โดยก าหนดได้ 2 แบบ คือ (1) ท างานสัปดาห์ละ 6 วัน วันละไม่เกิน 7 ชั่วโมง (2) ท างานสัปดาห์ละ 5 วัน 
วันละไม่เกิน 8 ชั่วโมง (มาตรา 77) โดยให้ท างานล่วงเวลาได้ไม่เกินวันละ 3 ชั่วโมง หรือสัปดาห์ 
ละไม่เกิน 14 ชั่วโมง โดยนายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างในการท างานล่วงเวลาด้วย (มาตรา 78) อย่างไรก็ตาม 
ข้อก าหนดดังกล่าวไม่ใช้บังคับกับธุรกิจหรืองานบางประเภทซึ่งมีลักษณะเฉพาะและจะก าหนดชั่วโมง
การท างานและการลาไว้ในกฎหมายเฉพาะในระดับกฎกระทรวง เช่น การประมง โดยมีการออก
กฎกระทรวงฉบับที่ 11 ค.ศ. 2010 ว่าด้วยชั่วโมงการท างานและการพักผ่อนของแรงงานประมง      
ได้ก าหนดชั่วโมงการท างานไว้วันละ 12 ชั่วโมง ไม่รวมเวลาพักซึ่งต้องก าหนดอย่างน้อยวันละ           
1 ชั่วโมง และระยะเวลาการท างานมีสองแบบ ได้แก่ (1) การท างานติดต่อกัน 3 สัปดาห์ โดยแรงงาน
จะได้พัก 1 วันหลังสิ้นสัปดาห์ที่ 2 และได้พัก 4 วันเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการท างานในสัปดาห์ที่ 3  
และ (2) การท างานติดต่อกัน 4 สัปดาห์ โดยแรงงานจะได้พัก 1 วันหลังสิ้นสัปดาห์ที่ 2 และได้พัก 5 
วันเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการท างานในสัปดาห์ที่ 4 (มาตรา 3) โดยให้ก าหนดในสัญญาจ้างแรงงาน
ประมงเก่ียวกับชั่วโมงการจ้างงานไว้ด้วย (มาตรา 4) ซึ่งหากจะเปลี่ยนแปลงข้อสัญญาดังกล่าวต้องแจ้ง      
ต่อส านักแรงงานท้องถิ่น (มาตรา 5) นอกจากนี้ บทบัญญัติในส่วนนี้ยังได้ก าหนดการหยุดงานและการ
ลางานไว้ในมาตรา 79 ถึงมาตราที ่85 ซึ่งจะได้กล่าวเป็นหัวข้อแยกต่างหากต่อไป 
  ส่วนที่ 5 ความปลอดภัยในการท างานและอาชีวอนามัย 
  ก าหนดรับรองสิทธิของแรงงานทุกคนให้ได้รับความคุ้มครอง ด้านความปลอดภัยในการ
ท างานและอาชีวอนามัย รวมถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และคุณค่าทางศาสนา (มาตรา 86) โดยให้
บริษัทก าหนดความปลอดภัยในการท างานและอาชีวอนามัยไว้ในระบบการจัดการ (มาตรา 87) 
  หมวด 2 ค่าจ้าง 
  ก าหนดหลักการให้แรงงานทุกคนมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อการด ารงชีวิต 
โดยให้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลในการก าหนดนโยบายค่าจ้างแรงงาน ซึ่งรวมถึงอัตราค่าจ้างขั้นต่ า  
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อัตราการท างานล่วงเวลา วิธีการและรูปแบบในการจ่ายค่าจ้าง เป็นต้น (มาตรา 88) อัตราค่าจ้าง    
ขั้นต่ าจะถูกก าหนดแตกต่างกันในแต่ละท้องที่ตามอัตราค่าครองชีพ (มาตรา 89) โดยนายจ้าง ลูกจ้าง 
สมาคมนายจ้าง หรือสหภาพแรงงานไม่สามารถตกลงค่าจ้างให้ต่ ากว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ า ตามกฎหมายได้ 
(มาตรา 91)  
  หมวด 3 สวัสดิการแรงงาน 
  ก าหนดรับรองสิทธิของแรงงานและครอบครัว ในการได้รับสวัสดิการสังคมจาก
นายจ้าง125 โดยก าหนดรายละเอียดไว้ในกฎหมายเฉพาะ (มาตรา 99)    
  ลักษณะ 11 แรงงานสัมพันธ์ 
  มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดความเกี่ยวข้องหรือการปฏิบัติต่อกันในการจ้างงานระหว่าง
นายจ้างกับลูกจ้าง รวมทั้งสมาคมนายจ้างและสหภาพแรงงาน ทั้งนี้  บทบัญญัติในลักษณะนี้           
จะมีเนื้อหามากที่สุด โดยแบ่งออกเป็น 8 หมวด ดังนี้ 
  หมวด 1 ความทั่วไป 
  ก าหนดหน้าที่ของสามฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน (ไตรภาคี) ได้แก่ รัฐบาล แรงงาน  
และผู้ประกอบการ (1) โดยให้รัฐบาลมีหน้าที่ก าหนดนโยบาย ให้บริการ และด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย (2) ให้แรงงาน รวมทั้งสหภาพแรงงาน มีหน้าที่ท างานให้ระบบการผลิตและกิจการ        
ของผู้ประกอบการให้เป็นไปได้ด้วยดี เป็นประชาธิปไตย ได้พัฒนาตนเอง และต่อสู้เพ่ือสวัสดิการ     
ของตนเองและครอบครัวและ (3) ให้ผู้ประกอบการขององค์กรจัดให้สวัสดิการอย่างโปร่งใส         เป็น
ประชาธิปไตยและเป็นธรรม (มาตรา 102) 
  หมวด 2 สหภาพแรงงาน 
  รับรองสิทธิของแรงงานในการรวมตัวและเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงาน  
ซึ่งสหภาพแรงงานสามารถเรียกเก็บเงินเข้ากองทุน และบริหารจัดการกองทุนเพ่ือการด าเนินกิจการ 
ของสหภาพ รวมทั้งทุนที่จะใช้ในการนัดหยุดงานได้ (มาตรา 104) 
  หมวด 3 องค์กรของผู้ประกอบการ 
  รับรองสิทธิของผู้ประกอบการในการรวมตัวและเข้าร่วมเป็นสมาคมนายจ้าง (มาตรา 105) 
  หมวด 4 สถาบันความร่วมมือทวิภาคี 

                                                           

  125 ในประมวลกฎหมายแรงงานนี้ จะใช้ค าว่า “นายจ้าง” (employer) ในกรณีที่กล่าวถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างเป็นการเฉพาะ ใช้ค าว่า “ผู้ประกอบการ” ในกรณีท่ีต้องการ
ให้มีความหมายครอบคลุมถึงผู้บริหารของกิจการนั้น ๆ ด้วย และใช้ค าว่า “บริษัท” ในกรณีที่ต้องการ
ก าหนดหน้าที่เฉพาะของบริษัทไว้ 
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  ก าหนดให้ผู้ประกอบการที่มีลูกจ้างจ านวนตั้งแต่ 50 คนขึ้นไปต้องจัดให้มีสถาบัน 
เพ่ือความร่วมมือทวิภาคี ซึ่งเป็นเวทีพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในประเด็นเก่ียวกับการจ้าง
แรงงานของผู้ประกอบการ (มาตรา 106) โดยให้มีสมาชิกมาจากตัวแทนของผู้ประกอบการ 
และตัวแทนของแรงงานที่ได้รับเลือกจากทั้งสองฝ่าย (มาตรา 107) 
  หมวด 5 สถาบันความร่วมมือไตรภาคี 
  ก าหนดให้มีสถาบันความร่วมมือไตรภาคี เพ่ือพิจารณา ให้ความเห็น และค าแนะน า  
แก่รัฐบาลและผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดท านโยบายและการแก้ไขปัญหาด้านแรงงาน โดยให้มีสมาชิก 
มาจากสถาบันความร่วมมือไตรภาคีแห่งชาติ สถาบันความร่วมมือไตรภาคีท้องถิ่น  สถาบันความ
ร่วมมือไตรภาคีตามประเภทของธุรกิจในส่วนกลางและในส่วนท้องถิ่น โดยสมาชิกต้องเป็นตัวแทน 
จากรัฐบาลผู้ประกอบการ และแรงงาน 
  หมวด 6 ระเบียบของผู้ประกอบการ (ข้อบังคับเก่ียวกับการท างาน) 
  ก าหนดให้ผู้ประกอบการที่จ้างแรงงานตั้งแต่ 10 คนขึ้นไปจะต้องจัดให้มีข้อบังคับ
เกี่ยวกับการท างาน เว้นแต่ ในกรณีที่ ได้จัดท าข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างงานกันไว้แล้ว  
(มาตรา 108) ทั้งนี้ ข้อบังคับดังกล่าวจะต้องจัดท าโดยรับฟังข้อแนะน าและความคิดเห็นจากตัวแทน          
ของแรงงานหรือสหภาพแรงงาน (มาตรา 110) และต้องมีเนื้อหาในเรื่องที่กฎหมายก าหนดไว้  
เช่น สิทธิและหน้าที่ของผู้ประกอบการและแรงงาน ข้อก าหนดเกี่ยวกับสภาพการท างาน วินัย ในการ
ท างาน และระยะเวลาใช้บังคับซึ่งต้องไม่เกิน 2 ปี (มาตรา 111) นอกจากนี้ ผู้ประกอบการจะต้องส่ง
ข้อบังคับให้แก่กระทรวงแรงงานพิจารณาอนุมัติด้วย (มาตรา 112) และในกรณีที่มีการตกลงแก้ไข
ข้อบังคับจะต้องขออนุมัติจากกระทรวงแรงงานเช่นกัน (มาตรา 113) 
  หมวด 7 ข้อตกลงเก่ียวกบัสภาพการจ้าง 
   ก าหนดเกี่ยวกับการจัดท าข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างงานซึ่งจัดท าขึ้นระหว่าง  
สหภาพแรงงานและผู้ประกอบการ โดยต้องมีการแสดงความคิดเห็นเพ่ือให้ได้ข้อยุติร่วมกัน และจัดท า
เป็นภาษาอินโดนีเซีย (มาตรา 116) ถ้าไม่สามารถตกลงกันได้ กรณีนี้จะเข้าสู่กระบวนการระงับ      
ข้อพิพาทแรงงานต่อไป (มาตรา 117) ในการเจรจาจัดท าข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ให้ตัวแทน
ของสหภาพแรงงานที่มีจ านวนสมาชิกมากกว่าครึ่งหนึ่งของจ านวนแรงงานของกิจการนั้น 
เป็นผู้ด าเนินการเจรจา ในกรณีที่จ านวนสมาชิกของสหภาพแรงงานมีไม่ถึงครึ่งหนึ่ง ตัวแทนของ
สหภาพแรงงานนั้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงสนับสนุนให้ท าการเจรจาในเรื่องดังกล่าวจากแรงงานของ
ผู้ประกอบการจ านวนมากกว่ากึ่งหนึ่งของแรงงานทั้งหมดในกิจการนั้น (มาตรา 119) ในกรณีท่ีกิจการ
นั้นมีสหภาพแรงงานมากกว่าหนึ่งสหภาพ ให้สหภาพแรงงานที่มีจ านวนสมาชิกมากกว่าครึ่งหนึ่ง  
ของจ านวนแรงงานทั้งหมดของกิจการนั้น ๆ เป็นผู้ด าเนินการเจรจา อย่างไรก็ตาม หากไม่มีสหภาพ
แรงงานใดมีจ านวนสมาชิกมากกว่าครึ่งหนึ่ง สหภาพแรงงานต่าง ๆ สามารถท าความตกลงร่วมกัน  
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เพ่ือแต่งตั้งตัวแทนในการเจรจาข้อตกลงได้ (มาตรา 120) ให้สหภาพแรงงานมีหน้าที่จัดท าบัตร
ประจ าตัวสมาชิกเพ่ือเป็นหลักฐานแสดงการเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงาน (มาตรา 121) การประชุม
เพ่ือลงคะแนนเสียงเกี่ยวกับข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง จะต้องมีเจ้าหน้าที่รัฐด้านแรงงาน 
เป็นพยาน (มาตรา 122) ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างงานจะต้องมีเนื้อหาเช่นเดียวกับข้อบังคับ
เกี่ยวกับการท างาน ได้แก่ สิทธิและหน้าที่ของผู้ประกอบการและของแรงงาน ข้อก าหนดเกี่ยวกับ
สภาพการท างาน วินัยในการท างาน และระยะเวลาใช้บังคับซึ่งต้องไม่เกิน 2 ปี และจะต้องมีลายมือ
ชื่อของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท า (มาตรา 123 และมาตรา 124) ผู้ประกอบการมีหน้าที่จัดพิมพ์
ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างงานด้วยค่าใช้จ่ายของตนเองให้แรงงานทุกคน (มาตรา 126) ทั้งนี้ 
สัญญาจ้างงานระหว่างผู้ประกอบการและแรงงานทุกรายจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจ้างงาน (มาตรา 127) ในกรณีที่ไม่มีสหภาพแรงงานในสถานประกอบการ ผู้ประกอบการ
สามารถออกข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานเพ่ือใช้แทนข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างได้ แต่จะต้อง  
มีมาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ก าหนดในข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง (มาตรา 129) กฎหมายได้ก าหนด
ครอบคลุมไปถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนความเป็นเจ้าของกิจการ ให้ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างยังคง  
มีผลใช้บังคับจนกว่าจะสิ้นอายุ และหากมีการควบรวมกิจการ ให้ข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้างที่เป็น
คุณแก่แรงงานยิ่งกว่ามีผลใช้บังคับ (มาตรา 131) ในการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับด้านแรงงาน
สัมพันธ์ ให้เป็นหน้าที่  ของแรงงานผู้ประกอบการและรัฐบาล (มาตรา 135) 
  หมวด 8 ส านักงาน/สถาบันในการระงับข้อพิพาทแรงงาน 
   ส่วนที่ 1 ข้อพิพาทแรงงาน  
   ก าหนดให้ผู้ประกอบการและลูกจ้างหรือสหภาพแรงงานมีหน้าที่ระงับข้อพิพาท
แรงงานโดยการแสดงความคิดเห็นเพ่ือให้ได้ข้อสรุปร่วมกัน หากไม่สามารถหาข้อสรุปร่วมกันได้ 
ให้ด าเนินการระงับข้อพิพาทตามกระบวนการที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย (มาตรา 136) 
   ส่วนที่ 2 การนัดหยุดงาน 
   ในกรณีที่การเจรจาระงับข้อพิพาทแรงงานไม่เป็นผลส าเร็จ แรงงานและสหภาพ
แรงงานมีสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่จะนัดหยุดงาน ซึ่งจะต้องด าเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยสงบ 
และเป็นระเบียบเรียบร้อย (มาตรา 137)  ในการนัดหยุดงาน แรงงานและสหภาพแรงงานสามารถ
ชักชวนให้แรงงานอ่ืนเข้าร่วมการนัดหยุดงานได้ด้วย หากไม่เป็นการขัดต่อกฎหมาย (มาตรา 138) 
ส าหรับกิจการที่ด าเนินการเพ่ือประโยชน์สาธารณะหรือหากมีการนัดหยุดงานจะกระทบต่อชีวิตมนุษย์ 
ให้ท าการนัดหยุดงานได้โดยต้องไม่เป็นการขัดต่อประโยชน์สาธารณะหรือเป็นอันตรายต่อ 
ความปลอดภัยของผู้ อ่ืน (มาตรา 139) ก่อนจะนัดหยุดงาน แรงงานและสหภาพแรงงานที่มี 
ความประสงค์จะนัดหยุดงาน จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังผู้ประกอบการและส านักงาน
แรงงานท้องถิ่นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยต้องระบุรายละเอียด วัน เวลา สถานที่ที่จะนัดหยุดงาน 
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เหตุผลและข้อเรียกร้องในการนัดหยุดงาน และลงนามโดยประธานและเลขานุการของสหภาพแรงงาน
ทั้งหมดที่เข้าร่วมการนัดหยุดงาน หรือหากการนัดหยุดงานด าเนินการโดยแรงงานซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิก
ของสหภาพแรงงาน ให้แรงงานผู้จะท าการนัดหยุดงานลงชื่อในหนังสือแจ้ง หากไม่มีหนังสือแจ้งนัด
หยุดงาน นายจ้างมีสิทธิที่จะห้ามลูกจ้างที่จะนัดหยุดงานเข้ามาในสถานที่ผลิตหรือสถานประกอบ
กิจการเป็นการชั่วคราวได้ เพ่ือปกป้องอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตและทรัพย์สินของบริษัท (มาตรา 140) 
เมื่อหน่วยงานของรัฐบาลได้รับหนังสือแจ้งการนัดหยุดงานให้ท าหนังสือรับรองว่าได้รับหนังสือดังกล่าว 
และในระหว่างการนัดหยุดงาน ให้หน่วยงานรัฐนั้นมีหน้าที่ ในการช่วยแก้ไขปัญหาอันเป็นที่มาของ 
การนัดหยุดงานโดยการจัดประชุมระหว่างคู่พิพาท ซึ่งหากในการประชุมคู่พิพาทสามารถบรรลุ
ข้อตกลงร่วมกันได้ ให้เจ้าหน้าที่รัฐนั้นเป็นพยานในการจัดท าข้อตกลง แต่หากไม่สามารถตกลงกันได้ 
ให้เจ้าหน้าที่รัฐส่งข้อพิพาทไปยังสถาบันที่มีอ านาจหน้าที่ในการระงับข้อพิพาทแรงงาน และระหว่าง
การเจรจาระหว่างผู้ประกอบการและสหภาพแรงงานที่นัดหยุดงาน  การนัดหยุดงานจะยังคงด าเนิน
ต่อไป หรือระงับลงชั่วคราว หรือ  จะยุติเลยก็ได้ (มาตรา 141) การนัดหยุดงานที่ไม่ได้ท าตามขั้นตอน
และรูปแบบที่กฎหมายก าหนดเป็นการนัดหยุดงานที่ผิดกฎหมาย (มาตรา 142) ในกรณีที่การนัดหยุด
งานเกิดขึ้นเพ่ือให้ผู้ประกอบการปฏิบัติการให้เป็นไปตามสิทธิของแรงงานที่ผู้ประกอบการได้ท า 
การละเมิด ให้จ่ายค่าจ้างแก่แรงงานนั้นในระหว่างที่มีการนัดหยุดงานด้วย (มาตรา 145) 
   ส่วนที่ 3 การปิดงาน 
   ผู้ประกอบการมีสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่จะปิดงานเมื่อการเจรจาระหว่างตัวแทนแรงงาน
และผู้ประกอบการไม่ประสบผลส าเร็จ การปิดงาน คือ การที่ผู้ประกอบการไม่ให้แรงงานไม่ว่าบางส่วน
หรือทั้งหมดเข้าท างาน แต่ผู้ประกอบการไม่สามารถปิดงานเพ่ือเป็นการตอบโต้ข้อเรียกร้องจาก
แรงงานหรือสหภาพแรงงานได้ (มาตรา 146) กฎหมายห้ามบริษัทที่ประกอบกิจการเพ่ือประโยชน์
สาธารณะหรือกิจการที่หากมีการปิดงานจะส่งผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์ท าการปิดงาน กิจการเหล่านั้น
รวมถึงโรงพยาบาล การประปา ศูนย์ควบคุมโทรคมนาคม ผู้ให้บริการไฟฟ้า อุตสาหกรรม น้ ามัน  
และก๊าซ และรถไฟ (มาตรา 147) ขั้นตอนการปิดงานคล้ายกับการนัดหยุดงาน กล่าวคือ 
ผู้ประกอบการ  ที่ประสงค์จะปิดงานจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังแรงงาน สหภาพแรงงาน 
รวมทั้งหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบด้านแรงงานไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนปิดงาน ซึ่งในหนังสือนั้น 
จะต้องระบุวัน เวลาที่จะปิดงานรวมทั้งเหตุผล (มาตรา 148) เมื่อเจ้าหน้าที่รัฐได้รับหนังสือดังกล่าว
จะต้องจัดท าใบรับลงวันที่และเวลาที่ได้รับหนังสือดังกล่าวไว้ด้วย (มาตรา 149) เจ้าหน้าที่รัฐมีหน้าที่
เกี่ยวกับการปิดงานเช่นเดียวกับการนัดหยุดงาน กล่าวคือจะต้องพยายามให้ทั้งสองฝ่ายไกล่เกลี่ยกันให้ได้ 
  ลักษณะ 12 การเลิกจ้าง 
  บทบัญญัติว่าด้วยการเลิกจ้างนี้ให้ใช้บังคับแก่ธุรกิจทั้งที่เป็นนิติบุคคลและไม่เป็น       
นิติบุคคล ทั้งในรูปแบบเจ้าของคนเดียวหรือหุ้นส่วนบริษัท ทั้งในภาคเอกชน ภาครัฐ ภาคประชาสังคม 
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(civil society) และกิจการต่าง ๆ ซึ่งมีฝ่ายบุคคลและการจ้างงานโดยมีค่าตอบแทน (มาตรา 150) 
โดยกฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการ แรงงาน สหภาพแรงงาน และรัฐบาล  
ในการป้องกันการเลิกจ้าง แต่หากการป้องกันการเลิกจ้างไม่เป็นผล จะต้องจัดให้มีการเจรจาระหว่าง
ผู้ประกอบการและสหภาพแรงงานซึ่งมีสมาชิกถูกกระทบ หรือระหว่างผู้ประกอบการกับแรงงาน      
ผู้ซึ่งจะถูกเลิกจ้าง หากการเจรจายังไม่เป็นผลผู้ประกอบการจะเลิกจ้างได้ต่อเมื่อได้รับค าสั่ง 
จากสถาบันระงับข้อพิพาทแรงงานเท่านั้น (มาตรา 151) ซึ่งหากยังไม่ได้ท าการเจรจาจะไม่สามารถ
ขอให้มีค าสั่งดังกล่าวได้ (มาตรา 152) กฎหมายยังห้ามผู้ประกอบการเลิกจ้างในกรณีที่ลูกจ้างหยุดงาน    
ตามสิทธิ เช่น เพ่ือการสมรส เพ่ือเลี้ยงดูบุตร (มาตรา 153) อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีผู้ประกอบการ       
ไม่จ าต้องขอค าสั่งจากสถาบันระงับข้อพิพาทแรงงานในการเลิกจ้าง เช่น กรณีที่แรงงานนั้นยังอยู่      
ในระหว่างทดลองงาน หรือกรณีที่มีการก าหนดไว้ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว หรือกรณี         
ที่ลูกจ้างได้ขอลาออกจากงานเป็นลายลักษณ์อักษรโดยระบุไว้ชัดเจนว่าเป็นความต้องการของลูกจ้างเอง 
หรือกรณีที่ลูกจ้างครบก าหนดเกษียณอายุตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ในข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน 
ข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้าง สัญญาจ้าง หรือตามกฎหมายอื่น (มาตรา 154)  
  การเลิกจ้างที่ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดเป็นโมฆะ แต่ผู้ประกอบการและลูกจ้าง
ยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนต่อไปตามเดิม (มาตรา 155) หากมีการเลิกจ้าง ผู้ประกอบการจะต้อง
จ่าย ค่าชดเชยการเลิกจ้าง  เงินรางวัลส าหรับการท างาน และค่าชดเชยสิทธิที่ลูกจ้างมีแต่ยังไม่ได้ใช้
ให้แก่ลูกจ้าง เงินค่าชดเชยการเลิกจ้างจะมีสัดส่วนแปรผันตามจ านวนปีที่ท างานมาแล้ว เป็นล าดับ
ขั้นบันได กล่าวคือ หากท างานมาน้อยกว่า 1 ปีจะได้รับเงินชดเชยเท่ากับค่าจ้าง 1 เดือน หากท างาน
มาไม่เกิน 2 ปีจะได้รับเงินชดเชยเท่ากับค่าจ้าง 2 เดือน โดยจะได้รับเงินชดเชยสูงสุดเท่ากับเงินเดือน 
9 เดือนในกรณีที่ท างาน 8 ปีขึ้นไป  เงินรางวัลส าหรับการท างานนั้นจะให้แก่ลูกจ้างที่ท างานมากกว่า 
3 ปีขึ้นไป และมีสัดส่วนแปรผันตามจ านวนปีที่ท างานมาแล้วเช่นกัน โดยจะให้เท่ากับค่าจ้าง 2 เดือน 
ในกรณีที่ท างานมาแล้ว 3 ปี ขึ้นไป และเพ่ิมขึ้นเป็นล าดับขั้นบันได คือ ให้เพ่ิมเท่ากับค่าจ้าง 1 เดือน
ส าหรับการท างานทุก ๆ 3 ปี โดยมีจ านวนสูงสุดเท่ากับค่าจ้าง 10 เดือนในกรณีที่ท างานมาตั้งแต่     
24 ปีขึ้นไป  ส่วนค่าชดเชยสิทธิที่ลูกจ้างยังไม่ได้ เช่น สิทธิ ในการลาประจ าปีที่ยังไม่ได้ใช้ ค่าใช้จ่าย   
ในการเดินทางกลับไปยังสถานที่ที่ลูกจ้างอยู่ในช่วงเวลาของสัญญาจ้างงาน ค่าที่อยู่อาศัย ค่าประกัน
สุขภาพ  เป็นจ านวนร้อยละ 15 ของเงินค่าชดเชยการเลิกจ้างหรือเงินรางวัลการท างาน และค่าชดเชย
อ่ืน ๆ ตามที่ตกลงไว้ในสัญญาจ้างงาน (มาตรา 156) ทั้งนี้ การจ่ายเงินดังกล่าวให้รวมถึงกรณี 
ที่เหตุแห่งการเลิกสัญญาจ้างงานเกิดจากการควบรวมบริษัท การถ่ายโอนกรรมสิทธิ์ของกิจการ   
(มาตรา 163) รวมถึงกรณีที่บริษัทขาดทุนติดต่อกัน 2 ปี กรณีเหตุสุดวิสัย (มาตรา 164) และกรณี    ที่
บริษัทล้มละลายด้วย (มาตรา 165)  
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  อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการอาจเลิกจ่ายเงินค่าชดเชยการเลิกจ้างและเงินรางวัลส าหรับ 
การท างานได้ด้วยสาเหตุที่ลูกจ้างได้กระท าผิดอย่างร้ายแรง เช่น ขโมย ยักยอก หรือโกงสิ่งของ  
หรือเงินของผู้ประกอบการ ชักชวนให้ผู้ร่วมงานคนอ่ืนหรือผู้ประกอบการกระท าผิดกฎหมาย  
หรือลูกจ้างจงใจหรือประมาทเลินเล่อท าให้ทรัพย์สินของผู้ประกอบการเสียหาย หรือท าให้เพ่ือน
ร่วมงานตกอยู่ ในภาวะอันตราย หรือลูกจ้างได้เปิดเผยความลับของผู้ประกอบการซึ่งตนมีหน้าที่เก็บไว้ 
ในกรณีการเลิกจ้างนี้ ลูกจ้างจะมีสิทธิ์เพียงได้รับเงินค่าชดเชยตามสิทธิที่ยังไม่ได้รับเท่านั้น เช่น ค่าจ้าง
ในวันหยุดประจ าปีที่ยังไม่ได้ใช้ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับ 
  หากลูกจ้างไม่ยอมรับการเลิกจ้างงานด้วยสาเหตุว่าตนได้กระท าผิดอย่างร้ายแรง ลูกจ้าง 
มีสิทธิฟ้องต่อสถาบันระงับข้อพิพาทด้านแรงงานได้ (มาตรา 159) นอกจากนี้ กฎหมายได้ก าหนด    
ให้ผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบครอบครัวของลูกจ้างด้วย เช่น ในกรณีที่ลูกจ้างถูกกักขังเพราะ      
ถูกกล่าวหาว่าได้กระท าความผิดทางอาญา ในระหว่างที่ถูกกักขังนั้น นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าจ้าง       
ให้ลูกจ้าง เพราะลูกจ้างไม่ได้ท างาน แต่จะต้องให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ครอบครัวของลูกจ้าง 
โดยมีสัดส่วนขึ้นอยู่กับจ านวนสมาชิกในครอบครัวซึ่งต้องพ่ึงพาลูกจ้างในการเลี้ยงชีพ โดยนายจ้าง
จะต้องจ่ายเงินดังกล่าวไม่เกิน 6 เดือน หากพ้น 6 เดือนแล้วนายจ้างมีสิทธิเลิกสัญญาจ้างได้  อย่างไรก็ดี 
หากคดีถึงท่ีสุดแล้วผลปรากฏว่าลูกจ้างไม่มีความผิด นายจ้างจะต้องรับลูกจ้างกลับเข้าท างาน ในกรณี
ที่ลูกจ้างสมัครใจลาออกจากงานจะไม่ได้รับเงินค่าชดเชยหรือเงินรางวัลการท างานยกเว้นค่าชดใช้ 
ตามสิทธิ โดยจะต้องแจ้งต่อนายจ้างล่วงหน้า อย่างน้อย 30 วันก่อนวันที่จะเลิกท างาน (มาตรา 162) 
  ในกรณีกลับกันลูกจ้างอาจร้องขอต่อสถาบันระงับข้อพิพาทแรงงานให้เลิกสัญญาจ้างงาน  
หากผู้ประกอบการไม่จ่ายค่าจ้างติดต่อกันอย่างน้อย 3 เดือน หรือไม่ยอมท าตามหน้าที่ หรือสั่งให้
ลูกจ้างท างานนอกเหนือหน้าที่ ซึ่งหากสถาบันระงับข้อพิพาทแรงงานเห็นชอบด้วย ลูกจ้างจะได้รับเงิน
ค่าชดเชย เงินรางวัลจากการท างาน และเงินค่าชดเชยสิทธิ เหมือนในกรณีที่นายจ้างเป็นผู้เลิกจ้าง 
(มาตรา 169) 
  ลักษณะ 13 การพัฒนาแรงงาน 
  มีสาระส าคัญเกี่ยวกับการพัฒนาแรงงาน รัฐบาลอาจให้ผู้ประกอบการ สหภาพแรงงาน  
และหน่วยงานด้านวิชาชีพที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดท ากิจกรรมเพ่ือการพัฒนาแรงงาน และ 
อาจให้รางวัลแก่บุคคลหรือสถาบันที่ได้ด าเนินการพัฒนาแรงงานอย่างมีนัยส าคัญ (มาตรา 175)  
  ลักษณะ 14 การตรวจแรงงาน 
  มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้กระทรวงแรงงานฯแต่งตั้งผู้ตรวจแรงงานท าหน้าที่
ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน โดยให้ปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระแยกต่างหากจากหน่วยงาน  
ผู้ปฏิบัติ (มาตรา 178) และให้ส่งรายงานไปยังรัฐมนตรีโดยตรง (มาตรา 179) 
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  ลักษณะ 15 การสอบสวนการตรวจแรงงาน 
  มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดเกี่ยวกับการสอบสวนการท าหน้าที่ตรวจแรงงาน  
โดยกฎหมายก าหนดให้มีผู้ท าการสอบสวนซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือน นอกเหนือจากต ารวจซึ่งเป็น
พนักงานสอบสวนทางอาญา เพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบการตรวจแรงงานว่ามีการปฏิบัติหน้าที่ 
ตรวจแรงงานจริงหรือไม่ รวมทั้งสอบสวนการกระท าความผิดเกี่ยวกับแรงงาน (มาตรา 182) 
  ลักษณะ 16 บทก าหนดความผิดทางอาญาและโทษทางปกครอง 
   หมวด 1 ความผิดทางอาญา 
   ก าหนดให้การกระท าผิดตามประมวลกฎหมายแรงงานนี้มีโทษทางอาญา โดยมีอัตรา
โทษจ าคุกตั้งแต่ 1 เดือนถึง 5 ปี และปรับไม่เกิน 50 ล้านรูปีอินโดนีเซีย (ประมาณ 134,300 บาท)126  
   หมวด 2 โทษทางปกครอง 
   ก าหนดโทษทางปกครองซึ่งมีทั้งหมด 8 ประเภท ได้แก่ การตักเตือน การแจ้งเตือน 
เป็นหนังสือ การจ ากัดการประกอบกิจกรรมของผู้ประกอบกิจการ การห้ามประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ  
ของผู้ประกอบกิจการ การยกเลิกการให้ความเห็นชอบต่าง ๆ การยกเลิกการจดทะเบียน
การห้ามใช้เครื่องมือในการผลิตบางส่วนหรือทั้งหมด และการยกเลิกเพิกถอนใบอนุญาตหรือค าสั่ง
อนุญาตให้ประกอบกิจการ (มาตรา 190) 
  ลักษณะ 17 บทเฉพาะกาล  
  ก าหนดให้บรรดากฎหมายล าดับรองที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายแรงงานนี้  
มีผลใช้บังคับ ให้มีผลใช้บังคับอยู่เท่าที่ไม่เป็นการขัดหรือแย้งกับรัฐบัญญัตินี้ (มาตรา 191) 
  ลักษณะ 18 การยกเลิกกฎหมายและก าหนดวันมีผลใช้บังคับ 
  ประมวลกฎหมายแรงงานนี้ได้ก าหนดยกเลิกกฎหมายทั้งระดับรัฐบัญญัติและกฎหมาย
ล าดับรองรวมทั้งสิ้น 15 ฉบับ 
  เห็นได้ว่าสาระส าคัญของประมวลกฎหมายแรงงาน ดังกล่าวข้างต้นครอบคลุมประเด็น
หลัก ๆ ด้านแรงงาน ทั้งในด้านการคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานด้านแรงงาน การจ้างงาน อาชีวอนามัย 
สภาพแวดล้อมในการท างาน การลางาน การจัดตั้งสหภาพแรงงาน รวมถึงการคุ้มครองแรงงาน     
ข้ามชาติ ในที่นี้จะได้อธิบายสาระส าคัญของกฎหมายแรงงานดังกล่าวเพ่ิมเติมในบางประเด็น ดังนี้  
   1) การลางาน 
   ระบบการลางานของประเทศอินโดนีเซียมีความเฉพาะตัวอันเนื่องมาจากค่านิยม  
และอิทธิพลของศาสนา ท าให้เหตุผลของการให้ลางานได้บางประการต่างไปจากแนวความคิด        

                                                           

 126 อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 อ้างอิงจาก 
https://www.bot.or.th. 
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ในโลกตะวันตก ประมวลกฎหมายแรงงาน ลักษณะ 10 หมวด 1 ส่วนที่ 4 ก าหนดให้เหตุในการลาไว้ 
9 เหตุ โดยมีก าหนดระยะเวลาที่แตกต่างกันออกไปตามที่ก าหนด ไว้ ในตารางแสดงเหตุแห่งการลา  
และระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดให้ลาได้ ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 1 ตารางแสดงเหตุแห่งการลา และระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดให้ลาได้ 

เหตุในการลา ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดให้ลาได้ 
(โดยได้รับค่าจ้าง) 

1. สมรส 3 วัน 
2. การสมรสของแรงงานเด็ก 2 วัน 
3. พิธีสุหนัตของบุตรชาย 2 วัน 
4. พิธีบัพติศมาของบุตร127 2 วัน 
5. ก่อนและหลังคลอดบุตร (ลูกจ้างหญิง) 1.5 เดือน 
6. หลังแท้ง (ลูกจ้างหญิง) 1.5 เดือน หรือตามที่แพทย์ผดุงครรภ์ก าหนด 
7. สมาชิกในครัวเรือนเสียชีวิต 1 วัน 
8. การตายของสมาชิกในครอบครัว 2 วัน 
9. ลูกจ้างหญิงที่มีอาการปวดท้องในวันแรก
ของการมีประจ าเดือน เมื่อได้แจ้งผู้ประกอบการ
แล้ว ไม่จ าต้องมาท างานในวันที่หนึ่งและวันที่
สองนับแต่วันแรกของรอบเดือนนั้น ๆ 

2 วัน 

  อนึ่ง ในการท างานแต่ละวัน กฎหมายก าหนดให้ต้องมีเวลาพักไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมง 
ส าหรับการท างานทุก ๆ 4 ชั่วโมง ซึ่งเวลาพักจะไม่นับเป็นเวลาท างาน การพักงานในแต่ละสัปดาห์
จะต้องไม่น้อยกว่า 2 วัน ส าหรับการท างานติดกันมาแล้ว 5 วัน มีการก าหนดให้ลูกจ้างที่ท างาน     
เป็นเวลาอย่างน้อย 12 เดือนติดต่อกัน มีสิทธิได้รับวันลาพักร้อนอย่างน้อย 12 วันต่อปี หากลูกจ้าง
ท างานในสถานประกอบการเดิมมาเป็นเวลานาน ในที่ 7 และปีที่ 8 ของการท างานในสถาน
ประกอบการนั้น ลูกจ้างจะมีสิทธิได้ลาในนั้น ๆ อย่างน้อย 2 เดือน และจะได้รับสิทธิเช่นนี้อีกทุก ๆ 6 
ปี ตราบเท่าที่ยังท างานในสถานประกอบการเดิม (มาตรา 79)  นอกจากนี้ นายจ้างมีหน้าที่จัดให้
ลูกจ้างได้มีโอกาสในการภาวนาและบูชาทางศาสนาตามที่ตนนับถือด้วย (มาตรา 80) ซึ่งอาจ
เนื่องมาจากศาสนาอิสลามจะต้องมีการท าละหมาดวันละ 5 ครั้ง ซึ่งจะอยู่ในระหว่างเวลาท างานด้วย 
อีกท้ังนายจ้างต้องให้ลูกจ้างหญิงให้นมบุตรในระหว่างท างานด้วย (มาตรา 83) 

                                                           

 127 พิธีบัพติศมาของบุตร คือ พิธีรับเข้าเป็นคริสต์ศาสนิกชน 
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   2) การจัดการความปลอดภัยในการท างานและการชีวอนามัย 
    ประมวลกฎหมายแรงงาน ได้รับรองสิทธิในแรงงานทุกคนให้ได้รับความคุ้มครอง 
ความปลอดภัยในการท างานและอาชีวอนามัย รวมถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และการปฏิบัติตามหลัก
ศาสนา (มาตรา 86) โดยให้บริษัทเป็นผู้จัดท าแผนการจัดการความปลอดภัยในการท างานและอาชีว 
อนามัย (occupational health and safety scheme) เพ่ือให้ลูกจ้างมีความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานทั้งทางร่างกายและสุขภาพจิต (มาตรา 87) ซึ่งกฎหมายดังกล่าวเป็นกฎหมายทั่วไป 
นอกจากนี้ ในเรื่องความปลอดภัยในการท างาน ประเทศอินโดนีเซียยังมีกฎหมายเฉพาะอีกฉบับหนึ่ง
ซึ่งก าหนดรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวเป็นการเฉพาะ ได้แก่ รัฐบัญญัติว่าด้วยความปลอดภัย 
ในการท างาน (Law No. 1 of 1970)128 มีบทบัญญัติจ านวน 18 มาตรา มีสาระส าคัญเป็นการก าหนด
ความปลอดภัยในการท างานในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการท างาน บนดิน ใต้ดิน บริเวณผิวน้ า ใต้น้ า 
และบนอากาศ โดยกฎหมายให้อ านาจกระทรวงแรงงานและเคลื่อนย้ายแรงงาน สามารถตรากฎหมาย
ล าดับรองเพ่ือความปลอดภัยในเรื่องต่าง ๆ ได้ดังนี้ (มาตรา 3) 
   2.1) การป้องกันหรือลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุ 
   2.2) การป้องกันหรือลดโอกาสการเกิดอัคคีภัย 
   2.3) การป้องกันหรือลดโอกาสการเกิดอันตรายจากการระเบิด 
   2.4) การให้นายจ้างจัดหาวิธีหรืออุปกรณ์ท่ีจะช่วยเหลือจากอัคคีภัยหรือภัยอื่น ๆ 
   2.5) การให้นายจ้างจัดให้มีการปฐมพยาบาลในกรณีเกิดการบาดเจ็บ 
   2.6) การสร้างความมั่นใจว่าแรงงานจะได้รับการป้องกัน โดยให้นายจ้างจัดหา
อุปกรณ์เพ่ือความปลอดภัยให้ 
   2.7) การป้องกันหรือควบคุมปัจจัยต่าง ๆ เช่น อุณหภูมิ ความชื้น ฝุ่น ดิน ควัน เขม่า 
แก๊ส การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศอย่างร้ายแรง รังสี เสียง และแรงสั่นสะเทือน 
   2.8) การป้องกันหรือควบคุมเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น การติดเชื้อจากการท างานไม่ว่า
จะเป็นร่างกาย จิตใจ สภาวะเป็นพิษ การติดเชื้อ หรือการแพร่เชื้อ 
   2.9) การก าหนดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอ 
   2.10) การก าหนดให้สถานที่ท างานมีอุณหภูมิและความชื้นในการท างานมีความ
เหมาะสม 
   2.11) การก าหนดให้สถานที่ท างานมีอากาศถ่ายเท 
   2.12) การก าหนดให้สถานที่ท างานมีการรักษาความสะอาด และถูกสุขอนามัย  

                                                           

 128 International Labour Organization, “ILO databases and resources,” Retrieved 
on 13 July 2017 from http://www.ilo.org/inform/database. 
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   2.13) การก าหนดด้านอนามัยเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการท างาน สภาพการท างาน 
สภาพแวดล้อมที่ท างาน และกระบวนการท างาน 
   2.14) การมีมาตรการป้องกันและให้การสนับสนุนการเคลื่อนย้ายเพ่ือให้เกิด    
ความสะดวกในการขนย้ายบุคคล สัตว์ และสิ่งของ 
   2.15) การป้องกันและรักษาไว้ซึ่งสิ่งก่อสร้าง 
   2.16) การป้องกันและให้การสนับสนุนในขั้นตอนขนสินค้าขึ้น-ลง การจัดการสินค้า  
และการเก็บรักษาสินค้า 
   2.17) การป้องกันไฟฟ้าดูด 
   2.18) การปรับเปลี่ยนและพัฒนามาตรการเพื่อความปลอดภัยในการท างาน 
  นอกจากนี้ รัฐบัญญัติฉบับที่ 1 ได้ก าหนดให้มีหน่วยงานก ากับดูแลตามกฎหมายโดยให้
อ านาจกระทรวงแรงงานฯแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจความปลอดภัยและผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยได้  
(มาตรา 5) เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจความปลอดภัยหรือผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยเข้าตรวจสถานที่
ท างาน นายจ้างจะต้องจ่ายค่าด าเนินการในส่วนของนายจ้าง และนายจ้างมีหน้าที่ต้องแจ้งถึงความ
อันตรายของงานหากแรงงานตกลงท างานนั้น นายจ้างต้องจัดหาอุปกรณ์ที่เพียงพอต่อความปลอดภัย 
รวมถึงอบรมการเอาตัวรอดจากภัยอันตรายเบื้องต้น (มาตรา 9) และหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นในที่ท างาน
นายจ้างมีหน้าต้องแจ้งถึงเหตุดังกล่าวด้วย (มาตรา 11)  
  ในส่วนของลูกจ้าง รัฐบัญญัติฉบับที่ 1 ได้ก าหนดให้ลูกจ้างมีหน้าที่ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่
ตรวจความปลอดภัยหรือผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย เมื่อปฏิบัติงานก็มีหน้าที่ต้องใช้อุปกรณ์
ป้องกันอุบัติเหตุ ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับด้านความปลอดภัยต่าง ๆ นอกจากนี้ มีสิทธิเรียกร้อง       
ให้นายจ้างท าตามมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ และมีสิทธิปฏิเสธที่จะไม่ท าหากการที่ต้องท านั้นอันตราย 
(มาตรา 12) และกฎหมายได้ก าหนดบทลงโทษการฝ่าฝืนกฎหมายฉบับนี้ โดยมีระวางโทษจ าคุกสูงสุด
ไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 100,000 รูปีอินโดนีเซีย (ประมาณ 270 บาท)129 
  นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ใน พ.ศ. 2557 ได้มีประกาศประธานาธิบดี 
ฉบับที่ 34 ค.ศ. 2014 ให้ใช้อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ( International Labour 
Organization (ILO)) ฉบับที่ 187 ว่าด้วยกรอบเ พื่อส่ง เ สริมกา รด า เนิน งานความปลอดภัย  
และอาชีว อนามัย ค.ศ. 2006130 ประกาศประธานาธิบดีฉบับนี้ มีสาระส าคัญเป็นการอนุวัติการ

                                                           

 129 อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 อ้างอิงจาก 
https://www.bot.or.th/ 
 130 ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันเป็นภาคีอนุสัญญาฉบับนี้ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2559 
และมีผลบังคับใช้ต่อประเทศไทยในวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560  
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อนุสัญญาดังกล่าวซึ่งเป็นมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศฉบับ พื้นฐานด้านความปลอดภัย  
แ ล ะ อาช ีวอนาม ัย  ที่  ILO ยกร่างขึ้นเ พ่ือให้ เป็นกรอบแนวทางส าหรับการบริหารจัดการ 
และการด าเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของภายในแต่ละประเทศภาคี โดยมีเนื้อหา
มุ่งเน้นการจัดให้มีองค์ประกอบขั้นพ้ืนฐานที่จะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานความปลอดภัย 
และอาชีวอนามัย ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของวาระงานที่มีคุณค่า (Decent Work) 
   อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ได้ก าหนดหน้าที่ของรัฐภาคี ดังนี้   
   1. รัฐภาคีต้องด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอนเพ่ือส่งเสริมให้มีการคุ้มครองดูแล 
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานอย่างต่อเนื่องและมีความคืบหน้า  
ต้องมีการก าหนด พัฒนา วางแผน ในด้านต่าง ๆ อาทิ ก าหนดนโยบายระดับชาติด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ตรากฎหมายหรือข้อบังคับด้านความปลอดภัยและ 
อาชีวอนามัย รวมถึงการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่บุคลากรและหน่วยงาน 
   2. รัฐภาคีต้องพิจารณาด าเนินมาตรการต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมการให้สัตยาบัน
อนุสัญญาเก่ียวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยฉบับอ่ืน ๆ ของ ILO 
   3. ในการด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอนทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ การวางแผนและนโยบาย 
การตรากฎหมายที่จ าเป็นในการปฏิบัติตามแผนและนโยบายนั้น ๆ และการสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ให้แก่บุคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ และการด าเนินมาตรการเพ่ือส่งเสริมการให้สัตยาบันอนุสัญญา
เกี่ยวกับความปลอดภัยฯ นั้น รัฐบาลต้องร่วมปรึกษาหารือกับองค์กรตัวแทนเสียงข้างมากที่สุด     
ของนายจ้างและลูกจ้าง 
  ในเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ในการท างานนี้  ประเทศอินโดนี เซีย 
ยังมีกฎหมายล าดับรองที่ก าหนดเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเฉพาะด้านด้วย  
เช่น กฎกระทรวงแรงงานที่ 9 ค.ศ. 2016 (พ.ศ. 2559) ว่าด้วยความปลอดภัยและชีวอนามัย 
ในการท างานในที่สูง กฎกระทรวงแรงงานที่ 37 ค.ศ. 2016 (พ.ศ. 2559) ว่าด้วยความปลอดภัย 
และชีวอนามัย ในการผลิตพลังงานของเครื่องบิน กฎกระทรวงแรงงานว่าด้วยความปลอดภัย 
และชีวอนามัยในการท างานเกี่ยวกับถังความดัน (Pressure Vessel) และถังบรรจุสิ่งของที่มีความดัน 
(Storage Tank) (Ministerial Regulation No. 38 of 2016)  
  3)  แรงงานต่างด้าว 
  ประมวลกฎหมายแรงงานได้ก าหนดเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวไว้ในมาตรา 42 ถึงมาตรา 49 
โดยก าหนดให้บริษัทเท่านั้นสามารถจ้างแรงงานต่างด้าวได้ (มาตรา 42) และต้องได้รับอนุญาต 
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในการขออนุญาต นายจ้างต้องมีแผนการจ้างงาน (มาตรา 43)       
ซึ่งระบุถึงลักษณะงาน ความจ าเป็นที่ต้องใช้แรงงานต่างด้าว ต าแหน่งที่จะได้รับ ระยะเวลาที่จะอยู่
ปฏิบัติงาน ก าหนดผู้ที่จะเรียนรู้งานจากแรงงานต่างด้าวที่จะเข้ามาท างานเพ่ือเป็นการถ่ายทอดความรู้ 
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ซึ่งเป็นสิ่งที่กฎหมายอินโดนีเซียให้ความส าคัญ (มาตรา 45) ทั้งนี้ แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างาน     
ในประเทศอินโดนีเซียจะไม่สามารถท างานในต าแหน่งด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลได้     
เมื่อเข้ามาท างานแล้วนายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่รัฐ (มาตรา 47) และเมื่อหมดระยะเวลา
ท างาน นายจ้างมีหน้าที่ต้องส่งแรงงานต่างด้าวกลับประเทศ (มาตรา 48)    
  3.1) ขั้นตอนการอนุญาต 
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ประกาศกระทรวงแรงงานฉบับที่ 16 ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 
2558) ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศกระทรวงแรงงานฯฉบับที่ 35 ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) ก าหนด
ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือที่จะจ้างแรงงานต่างด้าวของนายจ้างที่เป็นนิติบุคคลไว้ โดยก าหนด
ประเภทของนายจ้างที่สามารถจ้างแรงงานต่างด้าวได้ ได้แก่ หน่วยงานราชการ องค์กรหรือองค์การ
ระหว่างประเทศ ทูต เจ้าหน้าที่ตัวแทนรัฐบาลต่างประเทศ รวมทั้งทูตพาณิชย์ ผู้แทนส านักข่าว
ต่างประเทศ บริษัทหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ บริษัทจ ากัดของประเทศอินโดนีเซีย
หรือมูลนิธิหน่วยงานเพ่ือสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม รวมถึงการจัดการแสดง ทั้งนี้ ก าหนดห้าม   
ห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กิจการที่มีเจ้าของคนเดียว และสหกรณ์ ในการจ้างแรงงานต่างด้าว 
(มาตรา 4) นอกจากนี้ ยังห้ามบริษัทที่ประกอบธุรกิจการลงทุนในประเทศจ้างแรงงานต่างด้าวด้วย 
(มาตรา 4ก) 
   3.2) ขั้นตอนการจ้างแรงงานต่างด้าว มีดังนี้ 
     1) ให้นายจ้างจัดท าแผนการจ้างงาน (Manpower Plan) เสนอต่อเจ้าหน้าที่
กระทรวงแรงงานยกเว้นในกรณีที่นายจ้างเป็นหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ 
และทูต (มาตรา 5) แผนการจ้างงานต้องประกอบด้วยข้อมูล ดังต่อไปนี้  

  1.1) เหตุผลในการจ้าง 
  1.2) แบบฟอร์ม 
  1.3) ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
  1.4) หนังสือบริคณห์สนธิ 
  1.5) แผนผังองค์กร 
  1.6) หนังสือค าแนะน าว่าต้องมีการจ้างแรงงานต่างด้าว ในด้านที่มี     

ความเชี่ยวชาญจากหน่วยงานทางเทคนิคที่เก่ียวข้อง 
  1.7) หนังสือรับรองภูมิล าเนาของบริษัทจากรัฐบาลท้องถ่ิน 
  1.8) เอกสารรับรองการเสียภาษี 
  1.9) หนังสือแต่งตั้งชาวอินโดนีเซียที่จะเรียนรู้งานจากแรงงานต่างด้าว 

และแผนงานการเรียนรู้งาน 
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  1.10) เอกสารแสดงเจตจ านงว่าจะมีการสอนหรืออบรมความรู้ที่ได้ 
จากการจ้างแรงงานต่างด้าวให้แก่ชาวอินโดนีเซีย และเม่ือใด 
      1.11) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับแรงงานในกิจการของตน โดยมีรายละเอียด
ตามท่ีก าหนดไว้ในรัฐบัญญัติฉบับที่ 7 ค.ศ. 1981 (พ.ศ. 2524) (Law No. 7 of 1981) (มาตรา 6) 

    2) เมื่อนายจ้างยื่นเอกสารต่อกระทรวงแรงงานฯแล้ว เจ้าหน้าที่ของกระทรวง
แรงงานฯ จะพิจารณาความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร หากเอกสารครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะเริ่ม
ประเมินความจ าเป็นเกี่ยวกับอาชีพหรือทักษะที่อินโดนีเซียขาดแคลน (มาตรา 7) หากเห็นว่า 
การจ้างงานดังกล่าวเป็นไปตามความต้องการของประเทศ และแผนการจ้างงานมีเนื้อหาถูกต้อง
ครบถ้วน กระทรวงแรงงานฯจะออกค ารับรองให้นายจ้างภายใน 3 วันท าการ (มาตรา 8) ระยะเวลา            
ของแผนการจ้างงานสูงสุดที่เจ้าหน้าที่สามารถอนุญาตได้ คือ 5 ปี (มาตรา 12) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพ
ตลาดแรงงานในประเทศ กฎหมายก าหนดให้สามารถต่ออายุแผนการท างานของแรงงานต่างด้าวได้ 
โดยต้องยื่นก่อนแผนการจ้างงานเดิมหมดอายุ 30 วัน (มาตรา 30) 
     นอกจากนี้ ในกรณีที่นายจ้างต้องการแรงงานต่างด้าวอย่างเร่งด่วน กฎหมาย 
เปิดช่องทางให้สามารถท าได้ โดยยื่นแผนการจ้างงานออนไลน์ถึงอธิบดีกรมการจ้างงานและการขยาย
ตลาดแรงงานโดยตรง (มาตรา 13) อธิบดีจะพิจารณาเหตุผลความจ าเป็นและมีค าสั่งภายใน 1 วัน  
(มาตรา 14) แรงงานต่างด้าวที่เข้าข่ายกรณีนี้จะสามารถอยู่ท างานได้ไม่เกิน 1 เดือนและไม่สามารถต่อ
อายุแผนการจ้างงานได้ (มาตรา 15) 
     แรงงานต่างด้าวที่จะได้รับอนุญาตให้เข้ามาท างานตามแผนการท างานจะต้อง
มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ (มาตรา 36) 

      2.1) จบการศึกษาในด้านที่เก่ียวข้องกับต าแหน่งที่นายจ้างต้องการ 
      2.2) มีความสามารถที่ได้รับการรับรองหรือมีประสบการณ์ที่เหมาะสม   
กับต าแหน่งที่จะเข้ามาท างานมากกว่า 5 ปี 

2.3) ให้ค าม่ันว่าจะสอนงานให้กับชาวอินโดนีเซีย 
      2.4) มีเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีของประเทศอินโดนีเซียในกรณีที่จะเข้ามา
ท างานในประเทศอินโดนีเซียเกินกว่า 6 เดือน 
      2.5) ท าประกันสุขภาพกับบริษัทประกันในประเทศอินโดนีเซีย 
      2.6) เป็นสมาชิกระบบประกันสังคมแห่งชาติส าหรับแรงงานต่างด้าว     
ในกรณีท่ีจะเข้ามาท างานในประเทศอินโดนีเซียเกินกว่า 6 เดือน 
     ทั้งนี้ คุณสมบัติในข้อ 1) ข้อ 2) และข้อ 3) ไม่ใช้บังคับกับแรงงานต่างด้าว    
ที่เข้ามารับต าแหน่งทางการบริหาร เช่น กรรมการบริหาร ผู้จัดการ  และคุณสมบัติตามข้อ 1) ไม่ใช้
บังคับกับแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาตามแผนการจ้างงานในกรณีฉุกเฉิน ส าหรับกรณีแรงงานต่างด้าว    
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ที่เข้ามาเป็นการชั่วคราวหรือเข้ามาท างานบันเทิงด้านการแสดงเป็นการชั่วคราวจะต้องมีคุณสมบัติ
ตามข้อ 5) เพียงข้อเดียว 
     3) หลังจากที่ได้การรับรองแผนการจ้างงานแล้ว ขั้นตอนต่อไป นายจ้างต้อง
ขอใบอนุญาตท างาน (Work Permits) ซึ่งเอกสารที่ต้องใช้ ประกอบด้วย ใบเสร็จรับเงินค่าชดเชย   
ค าอนุมัติแผนการจ้างงาน หนังสือเดินทางของคนต่างด้าวที่จะจ้างงาน รูปถ่าย จดหมายจากบริษัทว่า
แต่งตั้งคนอินโดนีเซียเป็นผู้เรียนรู้งานแล้ว เอกสารแสดงวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ท างาน  
และร่างสัญญาจ้างงาน (มาตรา 38)   
     ทั้งนี้ นายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าวต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียมให้แก่รั ฐบาล 
เป็นจ านวน 100 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อคนต่อเดือน (มาตรา 40) และห้ามไม่ให้จ้างแรงงานต่างด้าว 
ในต าแหน่งเดียวกันมากกว่า 1 คน ส่วนแรงงานต่างด้าวก็ไม่สามารถมีนายจ้างมากกว่ารายเดียวได้ 
(มาตรา 41)  
     นอกจากนี้ กฎหมายได้ก าหนดขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาตท างานแยก     
ตามระยะเวลาที่ต้องการเข้ามาท างาน ได้แก่ การขอใบอนุญาตท างานทั่วไป การขอใบอนุญาตท างาน 
ในต าแหน่งชั่วคราวไม่เกิน 6 เดือน (มาตรา 46) การขอใบอนุญาตท างานในต าแหน่งที่ต้องเข้ามา
ท างานฉุกเฉิน (มาตรา 48) การขอใบอนุญาตท างานในต าแหน่งที่ต้องท างานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
(มาตรา 50) การขอใบอนุญาตท างานในต าแหน่งที่ต้องท างานในเขตน่านน้ าภายใน (มาตรา 51)    
การขอใบอนุญาตท างานในต าแหน่งคนเล่นคาราโอเกะ ซึ่งเป็นใบอนุญาตท างานพิเศษที่มีอายุไม่เกิน  
6 เดือน และไม่สามารถต่ออายุได้ (มาตรา 52) และการขอใบอนุญาตท างานส าหรับคนที่ได้สถานะ
เป็นผู้มีถ่ินที่อยู่ถาวร (มาตรา 53) 
     4) เมื่อได้รับใบอนุญาตท างานแล้วแรงงานต่างด้าวจึงจะน าใบอนุญาตไปยื่น 
ขอวีซ่าอยู่ในประเทศชั่วคราว หรือด าเนินการเปลี่ยนประเภทวีซ่าเพ่ืออยู่ท างานในประเทศอินโดนีเซีย 
(มาตรา 39) 
   3.3) อาชีพสงวน 

ประกาศกระทรวงแรงงานฉบับที่ 40 ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555) ว่าด้วยต าแหน่งที่ห้าม
แรงงานต่างด้าวท างาน ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นต าแหน่งเกี่ยวกับงานในด้านทรัพยากรบุคคล ได้แก่ 

 - Personnel Director 
 - Industrial Relations Manager 
 - Human Resources Manager 
 - Personnel Development Supervisor 
 - Personnel Recruitment Supervisor 
 - Personnel Placement Supervisor 



113 
 

 - Employee Career Development Supervisor 
 - Personnel Declare Administrator 
 - Chief Executive Office  
 - Personnel and Career Specialist 
 - Personnel Specialist 
 - Career Advisor 
 - Job Advisor 
 - Job Advisor and Counseling 
 - Employee Mediator 
 - Job Training Administrator 
 - Job Interviewer 
 - Job Analyst 
 - Occupational Safety Specialist 

   3.4) การควบคุมตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
หน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบการใช้แรงงานต่างด้าว คือ กระทรวง

แรงงานซึ่งมีส านักงานฯ อยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ  ในการขอจ้างแรงงานต่างด้าวหรือ 
การระงับข้อพิพาทแรงงานต่างด้าว จะมีส านักงานแรงงานภูมิภาคเป็นหน่วยงานรับเรื่องเบื้องต้น 

ส านักงานแรงงานภูมิภาคมีหน้าที่ตรวจสอบให้นายจ้างด าเนินการตามที่กฎหมาย
ก าหนด ได้แก่ การแจ้งการจ้างงานแรงงานต่างด้าว รวมทั้งการจัดท ารายงานผลการสอนงาน  
หรือการจัดสัมมนาให้กับแรงงานชาวอินโดนีเซีย (มาตรา 59) หากพบว่านายจ้างจ้างแรงงานต่างด้าว
โดยไม่เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด ต้องสั่งยกเลิกใบอนุญาตท างาน ซึ่งผู้มีอ านาจในการยกเลิก ได้แก่ 
อธิบดีกรมการจ้างงานและการขยายตลาดแรงงาน และหัวหน้าหรือผู้อ านวยการส านักงานแรงงาน
ภูมิภาค (มาตรา 61) 
   นอกจากนี้ ยังมีกลไกการตรวจแรงงานทั่วไปตามที่ก าหนดไว้ ในรัฐบัญญัติว่าด้วย 
การตรวจแรงงาน (Law No. 3 of 1951) 131 มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้มีผู้ตรวจแรงงาน  มี
อ านาจหน้าที่ในการตรวจตราและบังคับใช้กฎหมายแรงงาน เช่น ตรวจว่านายจ้างปฏิบัติตามข้อตกลง 
สภาพการจ้างงานหรือไม่ มีการจัดสวัสดิการให้ลูกจ้างหรือไม่ และรวบรวมข้อมูลและปัญหาเพ่ือเสนอ
เป็นกฎหมาย รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายอ่ืนก าหนด (มาตรา 1) ผู้ตรวจแรงงานจะได้รับ 

                                                           

  131 International Labour Organization, “ILO databases and resources,” 
Retrieved on 13 July 2017 from http://www.ilo.org/inform/database. 
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การแต่งตั้งจากรัฐมนตรี และมีอ านาจในการแต่งตั้งผู้ตรวจแรงงานคนอ่ืนได้ เมื่อได้รับการแต่งตั้งแล้ว
ผู้ตรวจแรงงานสามารถเข้าตรวจสถานที่ท างานได้ หากนายจ้างขัดขืนไม่ให้เข้าตรวจสามารถขอให้
ต ารวจช่วยได้ (มาตรา 2) ในการปฏิบัติงาน ผู้ตรวจแรงงานต้องเก็บข้อมูลของนายจ้างเป็นความลับ 
หากฝ่าฝืนมีโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 600 รูปีอินโดนีเซีย132 (มาตรา 6) 
 
  2.2 รัฐบัญญัติว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Law No. 39 of 1999) 
 ประเทศอินโดนีเซียมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิของแรงงานที่ส าคัญอีกฉบับ
ได้แก่ รัฐบัญญัติว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Law No. 39 of 1999) 133 มีบทบัญญัติทั้งหมด 106 มาตรา  
แบ่งออกเป็น 11 หมวด มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดหลักการ และสิทธิขั้นพ้ืนฐานเกี่ยวกับ 
สิทธิมนุษยชน (มาตรา 2) รับรองสิทธิในการได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน (มาตรา 8) ก าหนด
หน้าที่ของพลเมืองประเทศอินโดนีเซีย (มาตรา  67) รวมทั้งก าหนดให้รัฐบาลเป็นผู้รับผิดชอบ 
ในการปกป้องคุ้มครอง สนับสนุนและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน   กฎหมายนี้ ได้จัดตั้งส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (National Commission on Human Rights) เป็นหน่วยงาน
ขึ้นตรงต่อประธานาธิบดี มีหน้าที่ศึกษาวิจัยกฎหมายของประเทศอินโดนีเซียที่อาจไม่สอดคล้อง 
กับหลักสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายดังกล่าว พร้อมทั้งด าเนินงาน ประสานงาน และให้ค าปรึกษา 
แก่หน่วยงาน  ของรัฐในเรื่องที่ เกี่ยวข้อง และจัดท ารายงานการติดตามผลการปฏิบัติการ 
ของหน่วยงานของรัฐเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว  
 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิของแรงงงาน กฎหมายฉบับนี้ได้รับรองสิทธิในการ
ท างานของประชาชนในฐานะที่เป็นมนุษย์ตามความสามารถและศักยภาพ โดยสามารถเลือกงาน 
และเงื่อนไขของงานได้ คนงานทั้งชายและหญิงมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนที่เท่าเทียมกัน และมีเงื่อนไข  
ในการท างานที่ เหมือนกัน  (มาตรา  38)  การรับรองสิทธิ ในการจัดตั้ งและเข้าร่วมสหภาพ
แรงงาน (มาตรา 39) ก าหนดให้ทุกคนมีสิทธิได้รับการประกันสังคมเท่าที่จ าเป็นแก่การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของตน (มาตรา 41) ในด้านสิทธิสตรี กฎหมายได้รับรองให้ผู้หญิงมีสิทธิได้รับการคุ้มครองด้าน
ความปลอดภัยรวมทั้งภาวะเจริญพันธุ์ในการท างาน (มาตรา 49) กฎหมายก าหนดให้เด็กทุกคนมีสิทธิ
ได้รับความคุ้มครองจากการถูกล่อลวงใช้ประโยชน์จากการท างาน รวมถึงการท างานที่อันตราย 
หรืออาจกระทบต่อการศึกษา หรือมีผลเสียต่อร่างกาย จิตใจ หรือจิตวิญญาณของเด็ก (มาตรา 64)  

                                                           
132 อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 อ้างอิงจาก 

https://www.bot.or.th. 
  133 International Labour Organization, “ILO databases and resources,” 
Retrieved on 13 July 2017 from http://www.ilo.org/inform/database. 
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 อนึ่ง ขอบเขตการใช้บังคับกฎหมายด้านแรงงานเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิแรงงาน  
ของประเทศอินโดนีเซียครอบคลุมถึงแรงงานต่างด้าวด้วย เนื่องจากไม่มีกฎหมายใดบัญญัติให้นายจ้าง
หรือหน่วยงานของรัฐสามารถปฏิบัติต่อแรงงานต่างด้าวแตกต่างไปจากแรงงานสัญชาติอินโดนีเซียได้ 
 
 2.3 รัฐบัญญัติว่าด้วยคนพิการ (Law No. 8 of 2016)  
 ใน ค.ศ. 2016 (พ.ศ. 2559) ประเทศอินโดนี เซียได้ออกกฎหมายว่าด้วยคนพิการ  
(Law No. 8 of 2016) 134 ซึ่งได้ยกเลิกรัฐบัญญัติว่าด้วยคนพิการ (Law No. 4 of 1997) รัฐบัญญัติว่า
ด้วยคนพิการฉบับปัจจุบันนี้มีจ านวนทั้งหมด 153 มาตรา แบ่งออกเป็น 13 หมวด มีสาระส าคัญเป็น
การก าหนดสิทธิของคนพิการ เพ่ือให้คนพิการได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกับผู้ที่ไม่มีความพิการ รวมทั้ง
ก าหนดหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีต่อคนพิการ การใช้บังคับสิทธิของคนพิการ รวมทั้งการให้
รางวัลแก่ผู้ที่ช่วยเหลือคนพิการด้วย รัฐบัญญัติฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือก่อให้เกิดการเคารพ ส่งเสริม 
คุ้มครอง ปกป้อง และบังคับใช้สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพของคนพิการ ยกระดับสภาพความเป็นอยู่
ของคนพิการ รวมทั้งส่งเสริมให้คนพิการสามารถพัฒนาตนเองได้ (มาตรา 3) โดยการบังคับใช้สิทธิ 
ของคนพิการตั้งอยู่บนหลักการของการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความสามารถในการก าหนด
ตนเอง ( individual autonomy) การมีส่วนร่วม การมีโอกาสที่ เท่าเทียม ความเสมอภาค  
การให้การดูแลยิ่งกว่าคนปกติ (มาตรา 2) กฎหมายได้ก าหนดบทนิยามของคนพิการไว้อย่างกว้าง  
โดยให้รวมถึงผู้ที่มีความพิการทางกาย ทางสมอง ทางความสามารถ ทางจิต และทางประสาทสัมผัส 
(มาตรา 4) และนายจ้างตามกฎหมายนี้ ได้แก่ บุคคลธรรมดา เจ้าของกิจการ นิติบุคคล หรือองค์การ
ใด ๆ ที่จ้างแรงงาน โดยให้ค่าจ้างหรือจ่ายค่าตอบแทนอ่ืน (มาตรา 1) ส่วนโอกาสที่เท่าเทียมกันนั้น 
กฎหมายก าหนดให้หมายความว่า การให้โอกาสหรือการเข้าถึ งแก่คนพิการในการพัฒนาศักยภาพ 
ในทุก ๆ ด้านที่เป็นการด าเนินการงานของรัฐและสังคม (มาตรา 1) 
 รัฐบัญญัติฉบับนี้ ได้รับรองสิทธิของคนพิการไว้อย่างกว้างขวาง สรุปได้ดังนี้ (มาตรา 5)  

1) สิทธิในการด ารงชีวิต ซึ่งรวมถึงการได้รับการดูแลและเลี้ยงดู โดยปราศจากการ
ทอดทิ้ง เอาเปรียบ หรือละเมิดสิทธิ  

2) สิทธิในการไม่ได้รับการตราหน้าหรือเป็นที่รังเกียจ รวมทั้งการเลือกปฏิบัติ 
3) สิทธิในความเป็นส่วนตัว 
4) สิทธิในการศึกษา 
5) สิทธิในการท างาน การเป็นเจ้าของกิจการ และสหกรณ์ 

                                                           

 134 International Labour Organization, “ILO databases and resources,” Retrieved 
on 13 July 2017 from http://www.ilo.org/inform/database. 
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6) สิทธิในการสาธารณสุข 
7) สิทธิทางการเมือง 
8) สิทธิในการนับถือศาสนา 
9) สิทธิในการเล่นกีฬา ทั้งกีฬาปกติและกีฬาส าหรับคนพิการ 
10) สิทธิด้านสังคมและวัฒนธรรม 
11) สิทธิในสวัสดิการ 
12) สิทธิในการเคลื่อนย้าย เช่น ข้อก าหนดเกี่ยวกับการสร้างอาคารให้คนพิการสามารถ 

เข้าไปและเคลื่อนย้ายตัวเองในอาคารได้ 
13) สิทธิในบริการสาธารณะ 
14) สิทธิในการได้รับความคุ้มครองจากภัยพิบัติ 
15) สิทธิในการฟ้ืนฟูและกลับคืนสู่สภาพเดิม 
16) สิทธิในการสื่อสาร การแสดงออก และการแสดงความคิดเห็น 
17) สิทธิในการด ารงชีพอยู่ได้ด้วยตนเองและมีส่วนร่วมในสังคม 
18) สิทธิในสัญชาติ 

 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท างานนั้น กฎหมายรับรองว่า คนพิการมีสิทธิ ในการท างาน 
ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ ได้รับค่าจ้างเท่าคนท างานอ่ืนที่ปฏิบัติหน้าที่
เดียวกันและไม่ถูกให้ออกจากงานเพราะเหตุแห่งความพิการ ได้ท างานที่เหมาะสมกับสภาพของตน  
มีความเป็นธรรม และไม่ถูกท าลายศักดิ์ศรี ได้รับโอกาสในการเติบโตในหน้าที่การงาน ได้รับการเลื่อนขั้น 
รวมทั้งเป็นเจ้าของกิจการและสหกรณ์ด้วยตนเอง (มาตรา 11) โดยรัฐบาลกลางและท้องถิ่นมีหน้าที่
ดูแลให้มีการรับสมัครเข้าท างาน การฝึกงาน การก าหนดต าแหน่งของคนพิการ และการเติบโต       
ในหน้าที่การงานโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ (มาตรา 45) รวมถึงการดูแลให้มีการฝึกอาชีพแก่คนพิการ 
(มาตรา 46) ในกระบวนการรับสมัครงาน นายจ้างอาจจัดให้มีความช่วยเหลือในการกรอกใบสมัคร 
การจัดหาเครื่องมือและการทดสอบที่เหมาะกับความพิการ เวลาการท างานที่มีความยืดหยุ่น (มาตรา 47) 
ตลอดจนการให้โอกาสในการได้รับการสอนงานเพ่ือพิจารณาได้ว่าต้องการความช่วยเหลือใดบ้าง 
รวมทั้งการจัดเวลาพักให้มีความเหมาะสมตามลักษณะความพิการ (มาตรา 48) กฎหมายนี้ยังส่งเสริม
ให้รัฐบาลให้รางวัลแก่นิติบุคคลรวมทั้งหน่วยงานของรัฐที่จ้างงานคนพิการด้วย (มาตรา 139) 
 โดยที่มาตรา 150 แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยคนพิการ (Law No. 8 of 2016) ก าหนดให้
กฎหมายล าดับรองที่ออกตามความในรัฐบัญญัติว่าด้วยคนพิการ (Law No. 4 of 1997) มผีลใช้บังคับ
เท่าที่ไม่ขัดต่อรัฐบัญญัติว่าด้วยคนพิการ (Law No. 8 of 2016) ดังนั้น ระเบียบรัฐบาลว่าด้วยความ
พยายามในการปรับปรุงสวัสดิการสังคมส าหรับบุคคลผู้พิการ (Government Regulation No. 43 of 
1998) ซึ่งเป็นระเบียบที่ออกตาม รัฐบัญญัติว่าด้วยคนพิการ (Law No. 4 of 1997) และไม่มีเนื้อหา
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ขัดต่อรัฐบัญญัติว่าด้วยคนพิการ (Law No. 8 of 2016)  จึงยังมีผลใช้บังคับอยู่ ซึ่งระเบียบรัฐบาลว่า
ด้วยความพยายามในการปรับปรุงสวัสดิการสังคมส าหรับบุคคลผู้พิการ (Government Regulation 
No. 43 of 1998) มีสาระส าคัญเป็นการรับรองสิทธิของคนที่มีความพิการทางกายหรือทางสมอง  
เช่น รับรองสิทธิในการด ารงชีวิต ตลอดจนการเข้าถึงบริการต่าง ๆ ของรัฐ การให้คนพิการทางกาย
หรือทางสมองมีโอกาสเท่าเทียมกันในการได้รับการศึกษาและการจ้างงาน ก าหนดให้นายจ้างจะต้อง
ให้โอกาสที่เท่าเทียมกันส าหรับคนพิการ โดยให้นายจ้างจ้างคนพิการทางกายหรือทางสมองเพื่อท างาน          
ที่เหมาะสมกับความพิการและระดับของความพิการ ก าหนดให้นายจ้างปฏิบัติและจ่ายค่าจ้างคนพิการ
ทางกายหรือทางสมองเช่นเดียวกับการปฏิบัติต่อลูกจ้างที่ไม่มีความพิการทางกายหรือทางสมอง 
(มาตรา 26 และมาตรา 28) และก าหนดให้นายจ้างต้องจ้างคนพิการทางกายหรือทางสมองในอัตรา
คนพิการ 1 คน ต่อลูกจ้าง 100 คน ในกรณีเป็นธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีระดับสูงตามที่
จะก าหนดไว้ในกฎกระทรวง (มาตรา 29) 
 
 2.4 รัฐบัญญัติว่าด้วยสหภาพแรงงาน (Law No. 21 of 2000) 
 รัฐบัญญัติว่าด้วยสหภาพแรงงาน (Law No. 21 of 2000)135 ตราขึ้นก่อนมีการตราประมวล
กฎหมายแรงงานซึ่งบัญญัติเกี่ยวกับสหภาพแรงงานด้วย โดยถือว่าประมวลกฎหมายแรงงาน 
เป็นกฎหมายทั่วไป และรัฐบัญญัติฉบับนี้ เป็นกฎหมายเฉพาะ ซึ่งใช้บังคับควบคู่กันไป  
 รัฐบัญญัติว่าด้วยสหภาพแรงงาน (Law No. 21 of 2000) มีผลใช้บังคับวันที่ 4 สิงหาคม  
ค.ศ. 2000 (พ.ศ. 2543) มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดถึงความส าคัญ การจัดตั้ง สิทธิและหน้าที่  
และการด าเนินงานของสหภาพแรงงาน รัฐบัญญัติฉบับนี้มีที่มาจากหลักการ ในรัฐธรรมนูญ 
ว่าประชาชนทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและในการรวมตัวกัน มีสิทธิในการท างาน
และได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอต่อการยังชีพในฐานะที่เป็นมนุษย์ รวมทั้งได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียม
กันตามกฎหมายเพ่ือการใช้สิทธิเสรีภาพดังกล่าว แรงงานมีสิทธิ ในการจัดตั้งและพัฒนาสหภาพ
แรงงานที่ไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย เป็นอิสระ เปิดกว้าง เป็นประชาธิปไตย และมีความรับผิดชอบ  
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการคุ้มครอง พัฒนา และต่อสู้เพ่ือผลประโยชน์และสวัสดิการของแรงงาน 
และครอบครัว รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการก่อให้เกิดแรงงานสัมพันธ์ที่มีความเป็นหนึ่งเดียวกัน  
มีพลวัต และก่อให้เกิดความเป็นธรรม โดยสิทธิดังกล่าวก าหนดอยู่ ในมาตรา 5 มาตรา 20 มาตรา 27 
และมาตรา 28 ของรัฐธรรมนูญฉบับ ค.ศ. 1945 (พ.ศ. 2488) ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมใน ค.ศ. 1992  
(พ.ศ. 2535) รวมถึงรัฐบัญญัติอนุวัติการอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 98 ว่าด้วย

                                                           

 135 International Labour Organization, “ILO databases and resources,” Retrieved 
on 13 July 2017 from http://www.ilo.org/inform/database. 
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การปฏิบัติตามหลักการแห่งสิทธิในการรวมตัวและการร่วมเจรจาต่อรอง (Law No. 18 of 1956) 
และรัฐบัญญัติว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Law No. 39 of 1999) 
 รัฐบัญญัติฉบับนี้มีบทบัญญัติทั้งหมด 193 มาตรา แบ่งออกเป็น 15 หมวด ดังนี้ 
 หมวด 1 บททั่วไป 
 มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดนิยามภายใต้รัฐบัญญัตินี้ เช่น “สหภาพแรงงาน” หมายความว่า
หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นและด าเนินการเพ่ือแรงงาน ไม่ว่าแรงงานที่มีสัญญาจ้างแรงงานหรือสัญญาจ้าง     
ท าของ “สมาคมสหภาพแรงงาน” หมายความว่า สหภาพแรงงานที่รวมกันมากกว่าหนึ่งสหภาพ
แรงงาน “สมาพันธ์สหภาพแรงงาน” หมายความว่า สมาคมสหภาพแรงงานที่รวมกันมากกว่าหนึ่ง
สมาคมสหภาพแรงงาน “นายจ้าง” หมายความว่า บุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วน หรือนิติบุคคล  
ไม่ว่าจะประกอบการเองหรือไม่  และไม่ว่าจะตั้ งอยู่ ในประเทศอินโดนีเซียหรือมีภูมิล าเนา 
ในต่างประเทศ “บริษัท” หมายความว่า ธุรกิจไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ ไม่ว่าจะมีฐานะเป็นนิติบุคคล
หรือไม่ และไม่ว่าผู้ใดเป็นเจ้าของ ซึ่งมีการจ้างแรงงานและจ่ายค่าตอบแทน “ข้อพิพาทระหว่าง
สหภาพแรงงาน สมาคมสหภาพแรงงาน และสมาพันธ์สหภาพแรงงาน” หมายความว่า ข้อพิพาท
ระหว่างสหภาพแรงงาน สมาคมสหภาพแรงงาน และสมาพันธ์สหภาพแรงงาน กับสหภาพแรงงาน 
สมาคมสหภาพแรงงาน และสมาพันธ์สหภาพแรงงาน อันเนื่องมาจากการไม่สามารถตกลงร่วมกันได้
ในประเด็นเก่ียวกับสมาชิกภาพ หรือการบังคับใช้สิทธิและหน้าที่ของสหภาพ 
 ทั้งนี้ รัฐบัญญัติฉบับที่ 21 ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและการเคลื่อนย้าย
แรงงานเป็นผู้รักษาการ (มาตรา 1) 
 หมวด 2 คุณค่าพ้ืนฐาน หลักการทั่วไป และวัตถุประสงค์ 
 มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดหลักการและวัตถุประสงค์ของการมีสหภาพแรงงาน  
สมาคมสหภาพแรงงาน และสมาพันธ์สหภาพแรงงาน ซึ่งจะต้องไม่ขัดต่อหลักปัญจศีลและรัฐธรรมนูญ  
ปี ค.ศ. 1945 (พ.ศ. 2488) (มาตรา 3) เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการคุ้มครอง พัฒนา และต่อสู้ 
เพ่ือผลประโยชน์และสวัสดิการของแรงงานและครอบครัว ให้สหภาพแรงงาน สมาคมสหภาพแรงงาน  
และสมาพันธ์สหภาพแรงงานมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ (มาตรา 4) 

 1) เป็นภาคใีนการจัดท าข้อตกลงสภาพการจ้างงานและการระงับข้อพิพาทแรงงาน  
 2) เป็นตัวแทนของแรงงานในสถาบันความร่วมมือด้านแรงงาน  
 3) เป็นสถาบันที่สรรค์สร้างแรงงานสัมพันธ์ที่มีความกลมเกลียว มีพลวัต และด ารง  

ความยุติธรรมตามกฎหมาย 
 4) เป็นช่องทางในการต่อสู้เพื่อสิทธิและผลประโยชน์ของสมาชิก 
 5) เป็นผู้วางแผน ด าเนินการ และเป็นภาคีในการนัดหยุดงานตามกฎระเบียบ 

   6) เป็นตัวแทนลูกจ้างในการเรียกร้องความเป็นเจ้าของในหุ้นของบริษัท  
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 หมวด 3 การจัดตั้งสหภาพแรงงาน 
 มีสาระส าคัญเป็นการรับรองสิทธิของแรงงานในการจัดตั้งและเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ 
สหภาพแรงงาน โดยผู้เข้าร่วมก่อตั้งสหภาพแรงงานต้องมีจ านวนไม่ต่ ากว่า 10 คน (มาตรา 5)        
การก่อตั้งสหภาพแรงงานต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจของแรงงาน โดยปราศจากการกดดัน  
และแทรกแซงจากนายจ้าง รัฐบาล พรรคการเมือง หรือองค์กรใด ๆ (มาตรา 9) ซึ่งสหภาพแรงงาน
อย่างน้อย 5 สหภาพฯสามารถรวมตัวกันเป็นสมาคมสหภาพแรงงานได้ (มาตรา 6) และสมาคม
สหภาพแรงงานอย่างน้อย 3 สมาคมฯ สามารถรวมตัวกันเป็นสมาพันธ์สหภาพแรงงานได้ (มาตรา 7) 
ในการจัดตั้งสหภาพแรงงาน สมาคมสหภาพแรงงาน และสมาพันธ์สหภาพแรงงาน จะต้องมีการจัดท า
ข้อบังคับของสหภาพแรงงาน ซึ่งก าหนดชื่อ พันธกิจ ภูมิล าเนา วันที่จัดตั้ง และข้อก าหนดเกี่ยวกับ
สมาชิกภาพของสหภาพแรงงาน สมาคมสหภาพแรงงาน และสมาพันธ์สหภาพแรงงานไว้ด้วย (มาตรา 11) 
 หมวด 4 สมาชิกภาพ 
 มีสาระส าคัญเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกในสหภาพแรงงาน สมาคมสหภาพแรงงาน  
และสมาพันธ์สหภาพแรงงาน โดยก าหนดให้ต้องมีการเปิดรับสมาชิกโดยไม่เลือกปฏิบัติ (มาตรา 11)  
ก าหนดให้ในบริษัทหนึ่ง ๆ ลูกจ้างสามารถเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานได้เพียงแห่งเดียว  
และสมาคมสหภาพแรงงานสามารถเป็นสมาชิกของสมาพันธ์สหภาพแรงงานได้เพียงแห่งเดียวเท่านั้น 
(มาตรา 16) ทั้งนี้ หากต าแหน่งหน้าที่การงานในบริษัทของลูกจ้างคนนั้นมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือ
ขัดแย้งกับการบริหารจัดการสหภาพแรงงาน ห้ามลูกจ้างคนนั้นด ารงต าแหน่งใด ๆ ในสหภาพแรงงาน  
แต่สามารถเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานได้ (มาตรา 15)  
 หมวด 5 การจดแจ้ง 
 มีสาระส าคัญเกี่ยวกับการจัดตั้งสหภาพแรงงาน สมาคมสหภาพแรงงาน และสมาพันธ์
สหภาพแรงงาน โดยก าหนดให้ต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่แรงงานท้องถิ่น ซึ่งการแจ้งนั้นต้องให้ข้อมูล
เกี่ยวกับผู้ก่อตั้ง สมาชิกที่ท าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ขององค์กร และธรรมนูญของสหภาพแรงงาน สมาคม
สหภาพแรงงาน และสมาพันธ์สหภาพแรงงาน (มาตรา 18) หากมีการเปลี่ยนแปลง ในภายหลัง 
สหภาพแรงงาน สมาคมสหภาพแรงงาน และสมาพันธ์สหภาพแรงงาน จะต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่เช่นกัน 
(มาตรา 21) ทั้งนี้ ขั้นตอนและวิธีการแจ้งข้อมูลดังกล่าวให้ก าหนดในกฎกระทรวง (มาตรา 24) 
 หมวด 6 สิทธิและหน้าที่ 
 มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดสิทธิและหน้าที่ของสหภาพแรงงาน สมาคมสหภาพแรงงาน  
และสมาพันธ์สหภาพแรงงาน โดยให้มีหน้าที่คุ้มครองและปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของสมาชิก  
(มาตรา 27) การเป็นตัวแทนของสมาชิกในการเจรจาและในการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับแรงงานสัมพันธ์ 
(มาตรา 25) และการท าความร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศ (มาตรา 26) 
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 หมวด 7 การคุ้มครองสิทธิขององค์กร 
 มีสาระส าคัญเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของสหภาพแรงงาน สมาคมสหภาพแรงงาน  
และสมาพันธ์สหภาพแรงงาน โดยห้ามนายจ้างเลิกจ้างหรือลดเงินเดือนลูกจ้างที่เป็นสมาชิกหรือ    
เข้าร่วมกิจกรรมของสหภาพแรงงาน สมาคมสหภาพแรงงาน และสมาพันธ์สหภาพแรงงาน หรือท า
การชักชวนไม่ให้เข้าเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงาน สมาคมสหภาพแรงงาน และสมาพันธ์สหภาพ
แรงงาน (มาตรา 28) และนายจ้างต้องอนุญาตให้ลูกจ้างเข้าร่วมกิจกรรมของสหภาพแรงงาน สมาคม
สหภาพแรงงาน และสมาพันธ์สหภาพแรงงาน ตามที่ก าหนดไว้ในข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างงาน  
(มาตรา 29) 
 หมวด 8 การเงินและทรัพย์สิน 

มีสาระส าคัญเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของสหภาพแรงงาน สมาคมสหภาพแรงงาน 
และสมาพันธ์สหภาพแรงงาน โดยก าหนดที่มาของเงินและทรัพย์สินจาก 3 แหล่ ง  คือ  
(1) เงินค่าธรรมเนียมสมาชิก (2) รายได้จากการด าเนินกิจกรรม และ (3) เงินบริจาคโดยไม่มีเงื่อนไข 
(มาตรา 30) เจ้าหน้าที่ของสหภาพแรงงาน สมาคมสหภาพแรงงาน และสมาพันธ์สหภาพแรงงาน  
มีหน้าทีดู่แลและบริหารเงินและทรัพย์สิน โดยต้องแยกเงินและทรัพย์สินขององค์กรออกจากทรัพย์สิน
ส่วนตัว (มาตรา 32) รวมทั้งต้องจัดท ารายงานและเปิดเผยต่อสมาชิกตามที่ก าหนดไว้ ในธรรมนูญ   
ของสหภาพแรงงาน สมาคมสหภาพแรงงาน และสมาพันธ์สหภาพแรงงานด้วย (มาตรา 34) 
 หมวด 9 การระงับข้อพิพาท 
 มีสาระส าคัญเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทระหว่างสหภาพแรงงาน สมาคมสหภาพแรงงาน  
และสมาพันธ์สหภาพแรงงาน โดยส่งเสริมให้ระงับข้อพิพาทระหว่างกันด้วยวิธีการปรึกษาเจรจา  
(มาตรา 35) หากไม่สามารถตกลงกันได้ให้ระงับข้อพิพาทตามที่ก าหนดไว้ ในกฎหมายเฉพาะ (มาตรา 
36) ซึ่งได้แก่รัฐบัญญัติว่าด้วยการระงับข้อพิพาทแรงงาน (Law No. 2 of 2004) 
 หมวด 10 การยุบเลิก 
 มีสาระส าคัญเกี่ยวกับการยุบเลิกสหภาพแรงงาน สมาคมสหภาพแรงงาน และสมาพันธ์
สหภาพแรงงาน ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ใน 3 กรณี ได้แก่ (1) สมาชิกขององค์กรนั้นประกาศเลิกตามขั้นตอน
และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในธรรมนูญขององค์กร (2) บริษัทปิดกิจการและได้กระท าตามหน้าที่ที่มีต่อ
ลูกจ้างเรียบร้อยแล้ว (3) ศาลมีค าสั่งให้เลิก (มาตรา 37) อันเนื่องมาจากกระท าผิดหลักปัญจศีล 
รัฐธรรมนูญ หรือการกระท าความผิดอาญาภายใต้ชื่อของสหภาพแรงงาน สมาคมสหภาพแรงงาน หรือ
สมาพันธ์สหภาพแรงงาน และความผิดนั้นกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ และเป็นความผิด  ที่มี
โทษจ าคุกไม่ต่ ากว่า 5 ปี (มาตรา 38) ทั้งนี้ การยุบเลิกสหภาพแรงงาน สมาคมสหภาพแรงงาน และ
สมาพันธ์สหภาพแรงงาน ไม่ท าให้เจ้าหน้าที่ขององค์กรหลุดพ้นความรับผิดต่อสมาชิกหรือคู่กรณีอ่ืน ๆ 
(มาตรา 39) 
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 หมวด 11 การตรวจสอบและสอบสวน 
 มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีอ านาจแต่งตั้งผู้ตรวจ
แรงงานเพ่ือเป็นการประกันสิทธิของลูกจ้างและสหภาพแรงงาน (มาตรา 40) ซึ่งผู้ตรวจแรงงานอาจ
เป็นข้าราชการต ารวจหรือข้าราชการพลเรือนก็ได้ (civil servants) (มาตรา 41) 
 หมวด 12 บทก าหนดโทษ 
 มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดโทษกรณีที่สหภาพแรงงาน สมาคมสหภาพแรงงาน  
และสมาพันธ์สหภาพแรงงานกระท าความผิดตามกฎหมาย ได้แก่ การเพิกถอนการจดทะเบียน  
(มาตรา 42) และหากผู้ใดขัดขวางหรือไม่ให้เข้าเป็นสมาชิกหรือเข้าร่วมกิจกรรมของสหภาพแรงงาน 
หรือขัดขวางการจัดตั้ งสหภาพแรงงานหรือการตัดสินใจของลูกจ้าง ในการเข้า เป็นคณะ
กรรมการบริหารของสหภาพแรงงานหรือเข้าร่วมกิจกรรมในสหภาพแรงงาน ด้วยการ (1) ไล่ออก  
พักงานชั่วคราว ลดต าแหน่ง หรือสั่งย้ายลูกจ้างดังกล่าว (2) ไม่จ่ายหรือลดค่าจ้างของลูกจ้างดังกล่าว 
(3) ข่มขู่ หรือ (4) รณรงค์ต่อต้านการจัดตั้งสหภาพแรงงาน ผู้นั้นต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง  
5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 100 – 500 ล้านรูปีอินโดนีเซีย (ประมาณ 268,530 ถึง 1 ล้านสามแสนบาท)136 
(มาตรา 43) 
 หมวด 13 บทเบ็ดเตล็ด 
 มีสาระส าคัญเป็นการรับรองให้ข้าราชการสามารถรวมตัวและก่อตั้งสหภาพแรงงานได้  
โดยให้ก าหนดรายละเอียดในกฎหมายเฉพาะ (แต่ ณ ปัจจุบัน ยังไม่มีการตรากฎหมายฉบับดังกล่าว)  
 หมวด 14 บทเฉพาะกาล 
 มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้สหภาพแรงงาน สมาคมสหภาพแรงงาน และสมาพันธ์
สหภาพแรงงาน ที่ได้รับจดทะเบียนก่อนหน้าที่กฎหมายนี้มีผลใช้บังคับ ต้องแจ้งเลขทะเบียนอีกครั้ง
ภายใน 1 ปี มิเช่นนั้นจะต้องจดทะเบียนใหม่ (มาตรา 45) 
 
 2.5 รัฐบัญญัติว่าด้วยการระงับข้อพิพาทแรงงาน (Law No. 2 of 2004) 
 รัฐบัญญัติว่ าด้วยการระงับข้อพิพาทแรงงาน (Law No.  2 of 2004)  มีสาระส าคัญ 
เป็นการก าหนดการจัดการข้อพิพาทแรงงาน โดย “ข้อพิพาทแรงงาน” หมายความว่า ความเห็น 
ที่แตกต่างกันระหว่างนายจ้าง สหภาพนายจ้าง ลูกจ้างและ/หรือสหภาพแรงงาน โดยเป็นความเห็น
ต่างกันในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิ ผลประโยชน์ระหว่างกัน การเลิกจ้าง และให้รวมถึงข้อพิพาทระหว่าง
สหภาพแรงงานในบริษัทเดียวกัน  

                                                           

 136 อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 อ้างอิงจาก 
https://www.bot.or.th/ 
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 การระงับข้อพิพาทแยกได้เป็น 2 วิธี คือ วิธีการนอกศาล และวิธีการในศาล สรุปได้ดังนี้ 
 1) วิธีการนอกศาล ประกอบด้วย การเจรจาทวิภาคี (Bipartite Mechanism) (มาตรา 6) 
การเจรจาผ่านผู้ ไกล่ เกลี่ ย (mediator) (มาตรา 8) การเจรจาผ่านการประนอมข้อพิพาท 
(Conciliation) (มาตรา 17) และการชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการ (Arbitration)  
           เมื่อเกิดข้อพิพาทแรงงาน คู่กรณีต้องเริ่มกระบวนการเจรจาทวิภาคีก่อน (Bipartite 
Mechanism) ซึ่งกฎหมายก าหนดระยะเวลาในการเจรจาไว้ 30 วัน และในระหว่างการเจรจา 
ต้องมีการจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร (มาตรา 3) หากเจรจาส าเร็จ จะจัดท าข้อตกลงร่วมกัน 
(Collective Agreement) เพ่ือเป็นหลักฐานและใช้เป็นกฎเกณฑ์บังคับระหว่างกัน และต้องน า
ข้อตกลงไปจดทะเบียนต่อศาลแผนกคดีแรงงานในเขตที่มีการตกลงกัน  ในกรณีที่คู่เจรจาตกลงกัน
ไม่ได้ภายใน 30 วัน ถือว่าการเจรจาล้มเหลว คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถยื่นค าร้องต่อเจ้าพนักงาน
แรงงานเพ่ือให้เจ้าพนักงานแรงงานมีค าสั่งให้คู่กรณีเลือกวิธีการระงับข้อพิพาท ระหว่างการใช้         ผู้
ประนอมข้อพิพาทภาครัฐ (Conciliator) หรือการใช้อนุญาโตตุลาการ (Arbitration) หากทั้งสองฝ่าย
ไม่สามารถเลือกวิธีการระงับข้อพิพาทได้ เจ้าพนักงานจะส่งเรื่องต่อไปให้ผู้ไกล่เกลี่ย (mediator) 
ด าเนินการระงับข้อพิพาทต่อไป (มาตรา 4) 

การระงับข้อพิพาทโดยการไกล่เกลี่ย (Mediation) คือ การระงับข้อพิพาทโดยเจ้าหน้าที่
แรงงานที่ประจ าอยู่ในเขตต่าง ๆ กระบวนการเริ่มขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่แรงงานส่งข้อพิพาทให้ผู้ไกล่เกลี่ย 
(Mediator)  (มาตรา 8)  ผู้ ไกล่ เกลี่ ยจะเริ่ มการสอบสวนข้อเท็จจริ งภาย ใน 7 วันท าการ  
(มาตรา 10) หากคู่ขัดแย้งตกลงกันได้ จะมีการจัดท าข้อตกลงร่วมกันโดยมีผู้ไกล่เกลี่ยเป็นพยาน  
และข้อตกลงนั้นจะต้องน าไปจดทะเบียนต่อศาลแผนกคดีแรงงาน (มาตรา 13) ในกรณีท่ีตกลงกันไม่ได้  
ผู้ไกล่เกลี่ยจะต้องจัดท าค าแนะน าให้คู่ขัดแย้งทุกฝ่าย หากคู่ขัดแย้งทุกฝ่ายเห็นด้วยกับค าแนะน าก็จะมี
การจัดท าข้อตกลงร่วมกันและน าไปจดทะเบียนต่อศาลแผนกคดีแรงงาน แต่หากยังมีฝ่ายใด 
ไม่เห็นด้วยกับค าแนะน าของผู้ไกล่เกลี่ย ก็สามารถฟ้องต่อศาลแผนกคดีแรงงานได้ (มาตรา 14) 
 การระงับข้อพิพาทโดยวิธีประนอมข้อพิพาท (Conciliation) จะใช้กับกรณีข้อพิพาท 
ที่ เกี่ ยวกับผลประโยชน์  การยกเลิกการจ้ างงาน และข้อพิพาทระหว่างสหภาพแรงงาน  
โดยมีกระบวนการ คือ คู่ขัดแย้งจะตั้งผู้ประนอมข้อพิพาท (Conciliator) ที่มีความเชี่ยวชาญด้าน
แรงงานและเป็นผู้ที่กระทรวงแรงงานฯ รับรอง (มาตรา 18) หากคู่ขัดแย้งสามารถเจรจาได้ข้อยุติ  
จะมีการท าข้อตกลงร่วมกันโดยมีผู้ประนอมข้อพิพาทเป็นพยาน และต้องน าข้อตกลงนั้นไปจดทะเบียน
ต่อศาลแผนกคดีแรงงาน หากคู่ขัดแย้งไม่สามารถตกลงกันได้ ผู้ประนอมข้อพิพาทต้องท าค าแนะน า  
ให้คู่ขัดแย้งทุกฝ่าย หากคู่ขัดแย้งทุกฝ่ายเห็นด้วยก็จะท าข้อตกลงร่วมกันและน าไปจดทะเบียน
เช่นเดียวกัน แต่หากคู่ขัดแย้งไม่เห็นด้วยกับค าแนะน า ก็สามารถฟ้องต่อศาลแผนกคดีแรงงานได้ 
(มาตรา 23)  
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 การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ (Arbitration) ใช้กับกรณีที่เป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ของแรงงาน และข้อพิพาทระหว่างลูกจ้างและ/หรือสหภาพแรงงานภายในบริษัทเดียวกัน
และคู่ขัดแย้งทุกฝ่ายเห็นพ้องกันว่าจะใช้วิธีอนุญาโตตุลาการ (มาตรา  29) ซึ่งต้องมีการท าข้อตกลง
ระหว่างทุกฝ่ายเพ่ือใช้วิธีนี้ เมื่อท าข้อตกลงแล้ว รัฐจะให้รายชื่ออนุญาโตตุลาการที่ขึ้นทะเบียนไว้  
(มาตรา 30) คู่ขัดแย้งสามารถเลือกได้ว่าจะตั้งอนุญาโตตุลาการคนเดียวหรื อตั้งเป็นองค์คณะ  
(มาตรา 33) อนุญาโตตุลาการจะใช้วิธีการและความพยายามเพ่ือให้ทุกฝ่ายได้ข้อตกลงร่วมกันก่อน  
หากไม่สามารถตกลงกันได้อนุญาโตตุลาการจะท าค าแนะให้กับคู่ขัดแย้งทุกฝ่าย หากสามารถตกลงกัน
ได้ก็จะมีการท าหนังสือประนีประนอมยอมความ (Settlement Deed) (มาตรา 44) แต่หากคู่ขัดแย้ง 
ยังไม่เห็นด้วยและไม่สามารถตกลงกันได้ อนุญาโตตุลาการจะท าค าชี้ขาดเป็นลายลักษณ์อักษร  
ซึ่งคู่ขัดแย้งจะต้องลงลายมือชื่อ และค าชี้ขาดนั้นต้องน าไปจดทะเบียนกับศาลแผนกคดีแรงงาน  
ในศาลแขวงของพ้ืนที่ที่มีการท าค าชี้ขาด (มาตรา 51) เมื่ออนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาทแล้ว       
ค าชี้ขาดย่อมผูกพันคู่กรณีและเป็นที่สุด โดยไม่อาจฟ้องต่อศาลแผนกคดีแรงงานได้อีก (มาตรา 53) 
 2) วิธีการในศาล ได้แก่ กระบวนการระงับข้อพิพาททางศาล (หมวด 4 มาตรา 81 ถึง 
มาตรา 115) โดยประเทศอินโดนีเซียมีศาลช านัญพิเศษเพ่ือพิจารณาคดีแรงงานโดยเฉพาะ เรียกว่า 
ศาลแผนกคดีแรงงาน แบ่งออกเป็น 2 ชั้น คือ ศาลแผนกคดีแรงงานในศาลแขวง (District Court) 
และในศาลสูงสุด (Supreme Court)  ซึ่ งศาลแผนกคดีแรงงานเป็นหนึ่ ง ในแผนกคดี พิ เศษ 
ของศาลยุติธรรม (มาตรา 55) การพิจารณาคดีจะกระท าโดยผู้พิพากษาประจ า 1 ท่าน และผู้พิพากษา
สมทบซึ่งมาจากผู้มีความเชี่ยวชาญจากสหภาพแรงงาน 1 ท่าน และจากองค์กรฝ่ายนายจ้าง 1 ท่าน 
และต้องมีนายทะเบียน (Registrar) ประจ าคดีด้วย  ในการพิจารณาคดี ผู้พิพากษาจะต้องค านึงถึง
กฎหมาย ข้อตกลงอันเป็นที่มาของข้อพิพาท จารีตประเพณี และความยุติธรรม ค า พิพากษาของศาล
เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทแรงงานต้องมีลายมือชื่อของผู้ พิพากษาประจ า ผู้ พิพากษาสมทบ  
และนายทะเบียน (มาตรา 104) 
 
(3) บทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 หน่วยงานส าคัญที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแรงงานของประเทศอินโดนีเซีย ได้แก่ กระทรวง
แรงงานและการเคลื่อนย้ายแรงงาน (Ministry of Manpower and Transmigration) ซึ่งมีหน้าที ่
ในการก าหนดนโยบายเชิงกลยุทธ์ส าหรับแรงงานและการเคลื่อนย้ายแรงงานในประเทศอินโดนีเซีย137 

                                                           
137 การเคลื่อนย้ายแรงงานจากพ้ืนที่ภูมิภาคหนึ่งไปยังเมืองที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจ เช่น 

การโยกย้ายแรงงานจากพ้ืนที่เกาะต่างๆ ไปยังกรุงจาการ์ตาเพ่ือเป็นก าลังการผลิต เป็นต้น 
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รวมทั้งด้านการฝึกอบรมอาชีพ การผลิตผู้ประกอบการ การจัดวางแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ การรักษา
ความปลอดภัยทางสังคม และการตรวจแรงงาน โดยค านึงถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต    
ของแรงงานและการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ  

หน่วยงานภายใต้กระทรวงที่ส าคัญ ได้แก่ ส านักงานปลัดกระทรวง (Secretariat General) 
และผู้ตรวจราชการ ( Inspectorate General) มีหน้าที่ตรวจสอบการด าเนินงานและผลการ
ด าเนินงานทางการเงินและการก ากับดูแลกรมอ่ืน ๆ ของกระทรวง ซึ่งประกอบด้วย กรมพัฒนาแรงงาน 
ฝึกอบรม และเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงาน (Development, Training and Productivity Department) 
กรมการจ้างงาน (Labor Employment Department) กรมสวัสดิการสังคมและความสัมพันธ์ทาง
อุตสาหกรรมของแรงงาน (Manpower Social Security and Industrial Relations Department) 
กรมการพัฒนาและควบคุมแรงงาน (Manpower Supervision Development Department)   
กรมเตรียมการเพ่ือจัดแรงงานส าหรับผู้ย้ายถิ่นฐาน (Preparation for Migrant Settlement 
Department) และกรมพัฒนาชุมชน (Community Development and Transmigration Area 
Department)   
 ทั้งนี้  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและการเคลื่อนย้ายแรงงานเป็นผู้รักษาการ  
ตามประมวลกฎหมายแรงงานซึ่งครอบคลุมอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการอนุญาตการจ้างงานคนต่ างด้าว 
การจ้างงานเด็กที่มีอายุ 13 – 15 ปี การทบทวนค่าแรงขั้นต่ า และการออกกฎกระทรวงก าหนด
รายละเอียดในเรื่องต่าง ๆ เป็นต้น 
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บทท่ี 5 
 

กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข 
 

 ในบทที่ 5 นี้ ผู้วิจัยจะได้น าเสนอกฎหมายของประเทศอินโดนีเซียที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข 
ซึ่งได้แบ่งประเด็นการศึกษาออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลเบื้องต้น สาระส าคัญของกฎหมาย  
และบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 
(1) ข้อมูลเบื้องต้น 
 
 การพัฒนาระบบสาธารณสุขพ้ืนฐานของประเทศอินโดนีเซียเกิดขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1980 
(พ.ศ. 2523) จนถึง ค.ศ. 1989 (พ.ศ. 2532) มีการพัฒนาโรงพยาบาล การแพทย์ และทรัพยากรทาง
สุขภาพอ่ืน ๆ โดยใน พ.ศ. 2523 ประชากรอินโดนีเซียมีอายุเฉลี่ย (life expectancy) 59.60 ปี138 
เนื่องจากอินโดนีเซียยังคงมีปัญหาการเข้าถึงระบบสาธารณสุขที่ไม่เสมอภาค คนจน คนในชนบท  
และคนที่มีการศึกษาน้อย ต้องทุกข์ทรมานและมีอัตราการตาย (mortality rates) มากกว่าคนในเมือง 
และคนมีการศึกษาสูง139  
 โดยที่องค์การอนามัยโลกได้ก าหนดหลักการสาธารณสุขพ้ืนฐาน (Primary Health Care: PHC)  
ซึ่งมีองค์ประกอบ 14 ประการ ได้แก่ งานสุขศึกษา โภชนาการ การจัดหาน้ าสะอาด และการสุขาภิบาล การเฝ้า
ระวังโรคประจ าถิ่น การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค การอนามัยแม่และเด็ก และการวางแผนครอบครัว 
การรักษาพยาบาลเบื้องต้น การจัดหายาที่จ าเป็นในหมู่บ้าน สุขภาพจิต ทันตกรรม สาธารณสุข      
การอนามัยสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองผู้บริโภค การป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุและโรคไม่ติดต่อ 140  
พร้อมกันนี้ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขพ้ืนฐานเมื่อปี ค.ศ. 1978 (พ.ศ. 2521) ให้เป็นยุทธศาสตร์
หลักเพ่ือน าไปสู่ เป้าหมายที่ได้ประกาศไว้ ณ เมือง Alma-Ata คือเป้าหมายสุขภาพดีถ้วนหน้าใน  
ค.ศ. 2000 (พ.ศ. 2543) (Health for All by the Year 2000) ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลกได้ให้นิยาม 

                                                           

 138 Worldbank, “Data and Research,” Retrieved on  25 February 2018 from 
https://data.worldbank.org/country. 
 139 William  H. Frederick and Robert L. Worden, Indonesia a country study, 6th 
ed. (Washington DC: U.S. Government Printing, 2011), p 156-157. 
 140 Declaration VII (3)of WHO - Declaration of Alma-Ata, 1978. 



126 
 

ของสาธารณสุขพ้ืนฐาน หมายถึง การให้บริการด้านสุขภาพที่มีความจ าเป็น ซึ่งจัดให้กับบุคคล  
และครอบครัวในชุมชนอย่างถ้วนหน้าโดยอาศัยองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสม เป็นที่ยอมรับ
และ  มีราคาที่ประเทศและชุมชนสามารถจ่ายได้ โดยเน้นการพ่ึงพาตนเอง (self-reliance) เป็นหลัก 
และยุทธศาสตร์ระบบสาธารณสุขพ้ืนฐานนี้เป็นจุดเชื่อมต่อของระบบสาธารณสุขพ้ืนฐานของประเทศ
กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน ซึ่งเป็นบริการขั้นแรกของกระบวนการให้บริการสุขภาพ
อย่างต่อเนื่องที่บุคคล ครอบครัว และชุมชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย141 

 ในการนี้  รัฐบาลของประเทศอินโดนีเซียได้น าหลักสุขภาพพ้ืนฐานทั้ง 14 ประการ 
ขององค์การอนามัยโลกมาบัญญัติไว้ในรัฐบัญญัติว่าด้วยสุขภาพ (Law No. 23 of 1992) ซึ่งเป็น
กฎหมายที่ ว างรากฐานของระบบสาธารณสุขของประเทศอินโดนี เ ซี ย  และเป็นกลไก  
ในการด าเนินการระบบสาธารณสุขพ้ืนฐาน เนื่องจากรัฐบัญญัติฉบับนี้ได้ก าหนดเพ่ิมเติมให้ประชาชน
ชาวอินโดนีเซียมีสิทธิที่จะอยู่ ในสภาวะแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพและสามารถเข้าถึงบริการ
ทางสาธารณสุขและการประกันสังคมได้อย่างเท่าเทียมกัน142 ซึ่งมาตรา 11 (1) ของกฎหมายฉบับ
ดังกล่าวก าหนดให้รัฐมีหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพและการสาธารณสุขของประชาชนในด้านต่าง ๆ143 ได้แก่ 
สุขภาพของครอบครัว การพัฒนาการโภชนาการ ความปลอดภัยของอาหารและเครื่องดื่ม  
ความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ สุขภาพจิต การควบคุมโรค     
การรักษาโรคและฟ้ืนฟูสุขภาพ การให้ค าแนะน าในเรื่องการสาธารณสุข การผลิตยาและเครื่องมือทางการ

                                                           

 141 Declaration VI of WHO - Declaration of Alma-Ata, 1978. 
 142 Amendment of the year 2000 by the People’s Assembly (MPR) article 5 
paragraph (1) and article 20 paragraph (1) of the 1945 constitution “the right of every 
citizen to live in a healthy environment and have access to health services and social 
insurance”. 
 143 มาตรา 11 (1) แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยสุขภาพ (Law No. 23 of 1992)  
 “The health efforts as referred to in Article 10 shall be implemented through the 
following activities: a. family health; b. nutrition improvement; c. food and drink security; 
d.  environmental health; e.  occupational health; f.  mental health; g.  disease control; h. 
the cure of disease and the rehabilitation of health. ; i.  public health counseling; j.  the 
protection of pharmaceutical preparations and health devices; k.  the protection of 
addictive substances; l.  school health; m.  sport health; n.  traditional therapy; o. 
dimensional health”. 
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แพทย์ การป้องกันและควบคุมสารเสพติด การส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน การส่งเสริมสุขภาพเพ่ือการกีฬา 
การรักษาแผนโบราณและสภาวะแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ  

 แนวทางการด าเนินการด้านสาธารณสุขพ้ืนฐานมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและการจัดระบบ
สาธารณสุขพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ ครอบคลุม และประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ง่ายด้วยวัตถุประสงค์ดังกล่าว
ท าให้มีการจัดสรรทรัพยากรด้านสาธารณสุข (Health Resource Allocation) จากระดับชาติไปสู่ระดับภูมิภาค 
รวมไปถึงระดับท้องถิ่น ในการนี้ รัฐบาลมีนโยบายกระจายอ านาจ (Decentralization) ให้แก่รัฐบาล
ท้องถิ่น144 โดยให้ท้องถิ่นมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการและจัดสรร
งบประมาณที่กระจายตัวเพ่ือให้เกิดความเสมอภาคกันในจังหวัดต่าง ๆ145 การจัดสรรทรัพยากร 
ด้านสุขภาพดังกล่าวข้างต้นได้น ามาสะท้อนไว้ในรัฐบัญญัติว่าด้วยสุขภาพ (Law No. 23 of 1992)  
ซึ่งก าหนดประเภท ของทรัพยากรด้านสาธารณสุข (Health Resources) ประกอบด้วย บุคลากร วัสดุ
และครุภัณฑ์ที่สามารถใช้ส าหรับการส่งเสริมสุขภาพ สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ อุปกรณ์ 
งบประมาณ การบริหารจัดการ และการค้นคว้าวิจัยและการพัฒนาสุขภาพ146 

 นอกจากนี้ รัฐบาลได้สร้างความเชื่อมโยงเพ่ือเพ่ิมความแข็งแกร่งให้กับการก ากับดูแลกิจการ
และการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุขในประเทศอินโดนีเซีย โดยมีการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
(plan of action) จัดท าโครงการการเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Public Sector Linkages Program 
: PSLP) และได้จัดสรรให้งบประมาณให้แก่โครงการก ากับดูแลกิจการในประเทศอินโดนีเซีย โดยให้
ความส าคัญในเรื่องการประสานการท างานร่วมกันระหว่างผู้ก าหนดนโยบาย นักวิชาการ และบุคลากร
ด้านสุขภาพ เพ่ือการสร้างสมรรถนะและก ากับดูแลระบบสาธารณสุขพ้ืนฐาน147 

                                                           

 144 Abdullah Aand Stoelwinder J,“Decentralization and health resource 
allocation: a case study at the district level in Indonesia”, World Health Popul, 2007  
Vol 9, p. 5. 
 145 Ibid. 
 146 มาตรา 49 แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยสุขภาพ (Law No. 23 of 1992)  
 “ Health resources shall be all hardware and software used to support the 
implementation of health efforts, including: a. health officers; b. health facilities; c. health 
supplies; d. health financing; e. management of health; f. research and development of health.” 
 147 University of Sydney, “AusAID. (2011) Building Bridges to Strengthen Primary 
Health Care Governance: Indonesia Workshop Report, Bali, Indonesia,” Retrieved on 25 
Febraury 2017 from www.sydney.edu.au/health-ciences/healthgov 
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 กลไกการด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายสาธารณสุขพ้ืนฐาน จะต้องอาศัยบุคลากร 
ด้านสุขภาพ ด้วยเหตุนี้รัฐบัญญัติว่าด้วยสุขภาพ (Law No. 23 of 1992) จึงก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข (Health Officers) มีหน้าที่ด าเนินการด้านสุขภาพตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง148  
ให้รัฐมีหน้าที่ในการพัฒนากิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ149 และก าหนดให้รัฐมีส่วนร่วมจัดท า
นโยบายสาธารณสุขและจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาสาธารณสุขแห่งชาติ (National Health 
Advisory Broard) ซึ่งองค์ประกอบของคณะกรรมการประกอบด้วย ผู้น าสังคมและผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ 150 
 อย่างไรก็ดี ใน ค.ศ. 2009 (พ.ศ. 2552) ได้มีการตรารัฐบัญญัติว่าด้วยการสาธารณสุข  
(Law No.  36 of 2009) ขึ้นใช้บังคับแทนรัฐบัญญัติว่าด้วยสุขภาพ (Law No.  23 of 1992)  
ซึ่งถูกยกเลิกไป โดยหลักการเกี่ยวกับระบบสาธารณสุขพ้ืนฐานในรัฐบัญญัติว่าด้วยการสาธารณสุข 
(Law No. 36 of 2009) ยังคงเหมือนกับในรัฐบัญญัติว่าด้วยสุขภาพ (Law No. 23 of 1992)  
โดยมีการแก้ไขปรับปรุงรายละเอียดบางประการ อาทิเช่น 
   - การปลูกถ่ายอวัยวะ เลือด และการท าศัลยกรรม ตามรัฐบัญญัติว่าด้วยการสาธารณสุข 
(Law No. 36 of 2009) แก้ไขปรับปรุงรัฐบัญญัติว่าด้วยสุขภาพ (Law No. 23 of 1992) โดยอนุญาต
ให้ด าเนินการปลูกถ่ายอวัยวะหรือเนื้อเยื่อ เปลี่ยนถ่ายเลือด ใส่ยา หรือเครื่องมือทางการแพทย์       
ในร่างกาย หรือท าศัลยกรรมเพื่อให้ร่างกายผู้ป่วยกลับมามีสภาพเหมือนปกติ 151 แต่ได้ก าหนด

                                                           

 148 มาตรา 50 (1) แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยสุขภาพ (Law No. 23 of 1992)  
 “Health officers shall carry out health activities according to their respective fields 
of expertise and authority. (2) Provisions on the category, type and qualifications of health 
officers shall be stipulated by a Government Regulation”. 
 149 มาตรา 73 แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยสุขภาพ (Law No. 23 of 1992)  
 “The Government shall develop all activities relating to the implementation 
of health efforts” 
 150 มาตรา 72 (1) แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยสุขภาพ (Law No. 23 of 1992)  
 “(1) To participate in making government policies on health, the public shall 
give considerations to the National Health Advisory Board, whose members are made 
up of social leaders and other experts” 
 151 มาตรา 33 แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยสุขภาพ (Law No. 23 of 1992)  
 “ In curing disease and rehabilitating health, it shall be allowed to transplant 
organs and or body tissues, transfuse blood, implant medicines and or health devices, and 
perform plastic surgeries and reconstructions.  
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เกี่ยวกับการให้บริการเลือดว่า การจัดการเกี่ยวกับเลือดต้องไม่เป็นไปเพ่ือการแสวงหาผลก าไร 
และผู้ด าเนินการต้องเป็นหน่วยงานของรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลท้องถิ่นรวมถึงองค์การเพ่ือการกุศล
เท่านั้น (มาตรา 87)152 กฎหมายให้ความส าคัญกับความปลอดเชื ้อและโรคติดต่อทางเลือด  
โดยก าหนดให้มีจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะเพ่ือดูแลด้านการบริจาคเลือด มีหน้าที่จัดการเลือดให้เพียงพอ
ต่อความต้องการและตรวจสอบโรคที่จะมาจากเลือด (มาตรา 88)153 ทั้งนี้ การที่กฎหมายต้องระบุถึง
การบริจาคเลือดเพราะศาสนาอิสลามมีความเชื่อเกี่ยวกับการบริจาคเลือดว่าเป็นการต้องห้าม รัฐจึง
ต้องมีบทบาท ในการท าให้การบริจาคเลือดมีความปลอดภัย และมีการก าหนดโทษในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืน
โดยบทที่ 20 ของกฎหมายดังกล่าวก าหนดการกระท าความผิดทางอาญา ได้แก่ การซื้อหรือขายเลือด
มีความผิดมีโทษจ าคุกสูงสุด 5 ปี และปรับไม่เกิน 500 ล้านรูปีอินโดนีเซีย (ประมาณ 1,342,650 บาท)154 155                  

                                                           

(2)  The transplantation of organs and or body tissues and blood transfusion as 
referred to in paragraph ( 1)  shall be done for the interest of humanity instead of 
commerce” 

152 มาตรา 87 แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยการสาธารณสุข (Law No. 36 of 2009) 
“ (1)  Organizing blood donor and blood processing conducted by the Blood 

Transfusion Unit.  
  (2)  Blood Transfusion Unit as referred to in paragraph ( 1 )  may be held by 

the Government, local government, and / or social organizations duties and functions 
in the field of health. 

153 มาตรา 88 แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยการสาธารณสุข (Law No. 36 of 2009) 
“ (1)  Blood transfusion services include planning, recruitment donors blood, 

provision, blood distribution and the provision of medical treatment blood to a patient 
for the purpose of healing disease and health recovery. 

(2)  Implementation of blood transfusion services do with maintaining the 
safety and health of the recipient blood and health professionals from disease 
transmission through blood transfusion”. 
 154 อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 อ้างอิง
จาก https://www.bot.or.th. 

155 มาตรา 195 แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยการสาธารณสุข (Law No. 36 of 2009) 
“ Anybody who is intentionally sell and or purchase blood by whatever 

reasons as referred to in Article 90 paragraph (3) shall be convicted with imprisonment 
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การท าศัลยกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาตเพ่ือเปลี่ยนรูปพรรณสัณฐานของบุคคล156 และการขายอวัยวะ   
มีโทษจ าคุกสูงสุด 10 ปี และปรับไม่เกิน 1 พันล้านรูปีอินโดนีเซีย157 (ประมาณ 2,685,300 บาท)158 
   - การส่งเสริมสุขภาพสตรีและครอบครัว ตามรัฐบัญญัติว่าด้วยการสาธารณสุข (Law  
No. 36 of 2009) ได้ก าหนดกลไกการส่งเสริมสุขภาพสตรีและครอบครัวไว้ว่า รัฐมีหน้าที่ต้องให้
ความส าคัญกับทารก เด็ก และสตรีมีครรภ์ โดยก าหนดให้รัฐต้องจัดให้มีสถานผดุงครรภ์และเครื่องมือ
ดูแลทารกแรกเกิด เพ่ือให้สตรีสามารถคลอดบุตรได้อย่างปลอดภัยทั้งแม่และลูก (มาตรา 126)159   

                                                           

at the longest 5 ( five)  years and fine at the most Rp.  500,000,000. 00 ( five hundred 
million Rupiah)”. 

156 มาตรา 192 แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยการสาธารณสุข (Law No. 36 of 2009)  
“ Anybody who is intentionally sell or purchase body organ by whatever 

reasons as referred to in Article 64 paragraph (3) shall be convicted with imprisonment 
at the longest 10 ( ten)  years and fine at the most Rp.  1,000,000,000. 00 (one billion 
Rupiah)”. 

157 มาตรา 192 แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยการสาธารณสุข (Law No. 36 of 2009). 
“Anybody who is intentionally conduct plastic surgery and reconstruction for 

the purpose to change identity of someone as referred to in Article 69 shall be 
threatened with imprisonment at the longest 10 ( ten)  years and fine at the most Rp. 
1,000,000,000.00 (one billion Rupiah)”. 
 158 อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่  13 กรกฎาคม 2560 อ้างอิง
จาก https://www.bot.or.th/. 

159 มาตรา 126 แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยการสาธารณสุข (Law No. 36 of 2009) . 
“(1) Health efforts should be directed to maternal health care so that mothers 

can give birth to a healthy generation and quality and reduce maternal mortality. 
  (2)  Health maternal efforts as intended in paragraph (1)  includes efforts to 

promotional, preventive, curative and rehabilitative. 
  (3) Government to ensure availability of personnel, facilities, equipment and 

drugs in the management of maternal health services in a safe, quality, and 
affordable”. 
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ในกรณีท่ีต้องการตั้งครรภ์ด้วยวิธีไม่ธรรมชาติ กฎหมายก าหนดให้ต้องเป็นสามีภรรยาเท่านั้นที่สามารถ
ท าได้ (มาตรา 127)160 นอกจากนี้ เมื่อทารกออกจากโรงพยาบาลแล้ว ในขั้นการเลี้ยงดู กฎหมาย
ก าหนดให้มารดาต้องให้นมตนเองแก่บุตรเป็นเวลา 6 เดือน และเมื่อถึงวัยที่ต้องฉีดวัคซีน รัฐมีหน้าที่
ต้องจัดหาวัคซีนให้ (มาตรา 128)161 อีกทั้งกฎหมายได้ก าหนดให้รัฐต้องให้ความรู้ด้านการวางแผน
ครอบครัวด้วย 
  - การประกันสังคม ประเทศอินโดนีเซียได้ตรารัฐบัญญัติว่าด้วยระบบประกันสังคม
แห่งชาติ (Law No. 40 of 2004 หรือ Law concerning the National Social Security System)  
เพ่ือเป็นกฎหมายที่ก าหนดสิทธิด้านการประกันสังคมให้กับประชาชนในลักษณะของรัฐสวัสดิการ     
ซึ่งการสร้างระบบประกันสังคมจะต้องมีหน่วยงานกลางท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย จึงได้มีการตรา    รัฐ
บัญญัติว่าด้วยหน่วยงานด้านประกันสังคม (Law No. 24 of 2011) ขึ้นเพ่ือก าหนดให้มีหน่วยงานท า
หน้าที่ดูแลระบบประกันสังคมของอินโดนีเซียในเชิงนโยบาย และกลไกทางกฎหมายเพ่ือรับรองสิทธิ
ของประชาชน ซึ่งรายละเอียดของระบบประกันสุขภาพแห่งชาติจะได้กล่าวในหัวข้อต่อไป 
 

                                                           
160 มาตรา 127 แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยการสาธารณสุข (Law No. 36 of 2009)  
“(1) Efforts pregnancy outside the natural way can only be done by married 

couples with legal provisions: 
a. products of conception the sperm and ovum from the couple in 

question embedded in wife's womb from which the ova came from; b. conducted by 
health personnel with expertise and authority to it; and 

c. on a particular health service facilities. 
(2) Provision requirements concerning pregnancy outside the natural way as 

intended in paragraph (1) shall be provided for in a Government Regulation.” 
161 มาตรา 128 แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยการสาธารณสุข (Law No. 36 of 2009)  
“(1) Every baby is entitled to a mother's milk exclusively from birth for 6 (six) 

months, except for medical indications.  
 ( 2)  During breastfeeding, the family, Government, local government, and 

society should support mothers with babies full time and the provision of special 
facilities. 

(3) Provision of special facilities as intended in paragraph (2) was held in the 
workplace and place of public facilities”. 
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 นอกจากนี้ ประเทศอินโดนีเซียยังมีกฎหมายที่ครอบคลุมประเด็นการสาธารณสุขด้านอ่ืน  ๆด้วย คือ 
  1) ด้านยาเสพติด ได้แก่ รัฐบัญญัติว่าด้วยยาเสพติด (Law No. 22 of 1997) และ     
รัฐบัญญัติว่าด้วยสารเสพติด (Law No. 35 of 2009) 

  2) ด้านอาหาร ยา และเครื่องส าอาง ได้แก่ รัฐบัญญัติว่าด้วยอาหาร (Law No. 18  
of 2012) รัฐบัญญัติว่าด้วยเภสัชกรรม (Law No. 7 of 1963) กฎกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการขึ้น
ทะเบียนยา (Ministerial Regulation No. 1010 of 2008) และระเบียบว่าด้วยการควบคุมดูแล 
ยาเสพติดและการน าเข้าอาหาร (Regulation No. 27 of 2013)  
  3) ด้านการควบคุมแอลกอฮอล์และยาสูบ ได้แก่ ค าสั่งประธานาธิบดีว่าด้วยการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (Presidential Decree No. 3 of 1997) ระเบียบรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ 
ว่าด้วยยาเสพติด (Trade Minister Regulation No. 6 of 2015) และประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ว่าด้วยการควบคุมสารที่มีฤทธิ์ให้เกิดการเสพติดในยาสูบ (Notification of the Ministry of Public 
Health No. 109 of 2012)  
  4) ด้านโรคติดต่อและการควบคุมโรคติดต่อ ได้ก าหนดรวมอยู่ ในรัฐบัญญัติว่าด้วย 
การสาธารณสุข (Law No. 36 of 2009) ซึ่งจะอธิบายรวมอยู่ในกฎหมายดังกล่าว โดยไม่แยกเป็นหัวข้อเฉพาะ 
 
(2) สาระส าคัญของกฎหมาย 
  
 จากการศึกษากฎหมายสาธารณสุขของประเทศอินโดนีเซีย ผู้วิจัยได้จัดแบ่งประเภท
กฎหมายที่เกี่ยวกับสาธารณสุขที่ส าคัญออกเป็น 5 กลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย (1) กฎหมายเกี่ยวกับระบบ
สาธารณสุขพ้ืนฐานของอินโดนีเซีย (2) กฎหมายเกี่ยวกับระบบประกันสังคมแห่งชาติ (3) กฎหมาย
เกี่ยวกับยาเสพติด (4) กฎหมายเกี่ยวกับอาหาร ยา และเครื่องส าอาง และ (5) กฎหมายเกี่ยวกับ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ โดยสามารถสรุปสาระส าคัญของกฎหมายในแต่ละกลุ่มได้ดังต่อไปนี้  

 
 2.1 กฎหมายเกี่ยวกับระบบสาธารณสุขพื้นฐานของอินโดนีเซีย 
 กฎหมายหลักเกี่ยวกับการสาธารณสุขพ้ืนฐานของอินโดนีเซีย ได้แก่ รัฐบัญญัติว่าด้วย    
การสาธารณสุข (Law No. 36 of 2009) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการรับข้อมูลเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์
ส าหรับการพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยและการเพ่ิมสมรรถนะด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิต 
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ของประชาชน162 มีบทบัญญัติ 205 มาตรา แบ่งเป็น 22 ลักษณะ มีสาระส าคัญเป็นการก าหนด
เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  
  - สิทธิและหน้าที่ของประชาชน รัฐบาล และผู้ป่วย  
  - หน้าที่ของรัฐบาลในการจัดหาทรัพยากรทางการสาธารณะสุขให้เพียงพอ  
ต่อความต้องการ 
  - การส่งเสริมการสาธารณสุข โดยการก าหนดมาตรฐานการรักษาทางการแพทย์  
การผดุงครรภ์ และการดูแลทารก เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้พิการ และให้ข้อมูลด้านการสาธารณสุข 
  - การส่งเสริมให้ประชาชนได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน 
  - การรักษาโรคจิตเภท  
  - การจัดการโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ  
  - การส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ท าให้เกิดสุขภาพท่ีดี  
  - การดูแลโรคที่เกิดจากการท างาน  
  - การสนับสนุนด้านการเงิน  
  - การมีส่วนร่วมของสาธารณะในด้านสาธารณสุข  
  - การจัดตั้งองค์กรอิสระส่งเสริมด้านสุขภาพซึ่งมีหน้าที่จัดเก็บข้อมูลทางสาธารณสุขต่าง ๆ  
เพ่ือการวิเคราะห์  
 การพัฒนาด้านการสาธารณสุขของอินโดนีเซียตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของสิทธิมนุษยชน  
ความได้สัดส่วน การท าให้เกิดประโยชน์สูงสุด การปกป้องและเคารพสิทธิและหน้าที่ (มาตรา 2)163 
จุดประสงค์หลักของการพัฒนาสาธารณสุข คือ เพ่ือให้เกิดการตระหนักรู้ถึงความส าคัญของสุขภาพ 
ก่อให้เกิดความพยายามที่จะพัฒนาสุขภาพ (มาตรา 3)164 โดยประชาชนทุกคนต้องสามารถเข้าถึง

                                                           

 162 Suriadi Gunawan, “National Health Research Systemsand Regulations for 
Ethical Research in Indonesia,” Retrieved on 9 February 2017 from http://www.fercap-
sidcer.org. 

163 มาตรา 2 แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยการสาธารณสุข (Law No. 36 of 2009). 
“ Health development is held under the principles of humanity, balance, 

usefulness, protection, respect to the right and obligation, justice, gender and non-
discriminative and religious norms”. 

164 มาตรา 3 แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยการสาธารณสุข (Law No. 36 of 2009). 
“ Health development aims to improve awareness, willingness, and living 

healthy capability of every individual so that to realize maximum community health 
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ข้อมูลและเข้าถึงระบบสาธารณสุขได้อย่างเท่าเทียม และมีอ านาจที่จะเลือกใช้บริการด้านสุขภาพ 
ตามท่ีตนต้องการได้ (มาตรา 4)165   

กฎหมายฉบับนี้ก าหนดให้รัฐบาลมีหน้าที่วางแผน ออกกฎ ด าเนินการ ติดตามผล  
และดูแลการจัดบริการด้านสาธารณสุขให้ได้สัดส่วนและสามารถเข้าถึงได้ทุกคน อีกทั้งมีหน้าที่ขยาย
หน่วยบริการด้านการสาธารณสุขต่าง ๆ รวมถึงแบ่งระดับโรงพยาบาลเพ่ือความสะดวกในการบริหาร
จัดการ ตลอดจนก าหนดให้บุคลากรทางสาธารณสุขมีอ านาจหน้าที่จัดท ารายงานการสืบสวน         
คดีทางการแพทย์ เช่น การพิสูจน์ชันสูตรศพ การตรวจร่องรอยบาดแผล การตรวจชิ้นส่วนของร่างกาย 
และการก าหนดบทลงโทษผู้จัดการสถานบริการสาธารณสุขในกรณีต่าง ๆ เช่น การปฏิเสธการรักษา
ผู้ป่วยฉุกเฉิน เป็นต้น 

นอกจากนี้ รัฐบัญญัติฉบับนี้ยังได้ก าหนดหน้าที่และบทบาทของภาครัฐให้ชัดเจนขึ้น  
ในการให้บริการด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการแพทย์ และมีการรองรับระบบประกัน
สุขภาพถ้วนหน้าตามรัฐกฤษฎีกาว่าด้วยการรองรับระบบประกันสุขภาพ (Presidential Decree  
No. 29 of 2002) และรัฐบัญญัติว่าด้วยระบบประกันสังคมแห่งชาติ (Law No. 40 of 2004)  
ที่ก าหนดให้รัฐมีหน้าที่วางแผนระบบและควบคุมการให้บริการทางการแพทย์ที่ราคาไม่สูงส าหรับ
ประชากรชาวอินโดนีเซียอย่างทั่วถึง166 โดยให้ค านึงถึงขนาดของพ้ืนที่ให้บริการ การกระจายตัวของ
ประชากร และความต้องการทางการสาธารณสุขและการแพทย์ในแต่ละท้องถิ่น เป็นต้น167 ก าหนดให้
รัฐมีหน้าที่ส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเภสัชกรรม ก าหนดให้รัฐ
สนับสนุนการค้นคว้า วิจัย และคิดค้นเทคโนโลยีทางการแพทย์โดยให้มีการทดสอบโดยใช้คนหรือสัตว์

                                                           

degree being investment for the development of productive human resources socially 
and economically”. 

165 มาตรา 4 แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยการสาธารณสุข (Law No. 36 of 2009) 
“Every people is entitled for health”. 

 166 Article 14 ( 1)  The Government shall be responsible to plan, regulate, 
implement, cultivate, and supervise the implementation of well distributed and 
affordable health for the people. 
 167 มาตรา 35 (2) แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยการสาธารณสุข (Law No. 36 of 2009)  

“The fulfillment of number and type of health service facilities as intended in 
paragraph (1) should be carried out by local government by observing: a. extent of area; 
b.  health need; c.  the population and distribution; d.  disease pattern; e.  use; f.  social 
function; and g. capability to utilize technology”. 
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ได้ต่อเมื่อไม่ท าให้เกิดอันตรายต่อคนหรือสัตว์ที่ทดลอง168 รวมถึงการให้อ านาจแก่รัฐบาลในการ
ก าหนดรายชื่อและประเภทของยาที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้169 และให้มีการทบทวนรายชื่อ
ดังกล่าวทุก ๆ 2 ปี ทั้งยังมีการก าหนดให้รัฐส่งเสริมการบริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขอ่ืน ๆ 
เช่น อนามัยการเจริญพันธุ์ สุขภาพจิต และการให้บริการทางสาธารณสุขและทางการแพทย์ในกรณีเกิด 
ภัยพิบัติอีกด้วย 
  
 2.2 กฎหมายเกี่ยวกับระบบประกันสังคมแห่งชาติ  
 ใน ค.ศ. 1992 (พ.ศ. 2535) รัฐบาลอินโดนีเซียได้มีการปฏิรูประบบการประกันสังคม  
ครั้งใหญ่ โดยได้ปรับภารกิจและโครงสร้างของหน่วยงานประกันสังคมเดิม (Jamsostek) เปลี่ยนเป็น  
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Social Security Organizing Agency) โดยแยกการด าเนินการ
ด้ านการประกันสุ ขภาพและการประกันสั งคมออกจากกัน กล่ าวคือ การประกันสุ ขภาพ 
อยู่ภายใต้การดูแลของ BPJS-Kesehatan (BPJS Health) ซึ่ งครอบคลุมถึงการประกันสุ ขภาพ               
ของประชาชนทั่วไป และการประกันสุขภาพของแรงงานหรือการประกันสังคมให้อยู่ภายใต้การดูแล      
ของ BPJS-Ketenagakerjaan (BPJS Manpower) โดยรัฐบาลแห่งประเทศอินโดนีเซียได้ประกาศว่า       
จะให้การรักษาพยาบาลในราคาถูกแก่ประชาชน เนื่องจากประชาชนในประเทศอินโดนีเซียส่วนมาก    
มีรายได้ระดับกลาง และจ านวนร้อยละ 43 ของประเทศที ่มีรายได้น้อย ท าให้ประสบปัญหา       
ความไม่เพียงพอของการจัดบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึง ท าให้ ใน ค.ศ. 2002 (พ.ศ. 2545) ได้มี
การออกค าสั่งประธานาธิบดีที่ก าหนดให้มีการร่างกฎหมายและแผนการด าเนินงานเพ่ือจัดระบบ
ประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Presidential Order No. 29 of 2002)170 และเมื่อปี ค.ศ. 2004 (พ.ศ. 
2547) ประเทศอินโดนีเซียได้มีกฎหมายที่ส าคัญเกี่ยวกับการจัดระบบประกันสุขภาพ ได้แก่ รัฐบัญญัติ
ว่าด้วยระบบประกันสังคมแห่งชาติ (Law No. 40 of 2004) 

                                                           

 168 มาตรา 44 (1) แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยการสาธารณสุข (Law No. 36 of 2009)  
“In developing technology as intended in Article 43 a experiment of technology 

or technology product may be carried out on human or animal”. 
 169 มาตรา 40 (1) แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยการสาธารณสุข (Law No. 36 of 2009) 
  “The Government shall establish list and type of medicine which should 
essentially available for the people interest”. 

170 Elizabeth Pisani, Maarten Oliver Kokand  Kharisma Nugroho, “Indonesia’s 
road to universal health coverage: a political  journey”, Health Policy  and  Planning, 
Vol 32, 2017, p. 270. 
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 โดยรัฐบัญญัติว่าด้วยระบบประกันสังคมแห่งชาติ (Law No. 40 of 2004) ฉบบันี้ มีจ านวน 
53 มาตรา แบ่งเป็น 9 หมวด และมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความคุ้มครองแก่ประชาชนชาวอินโดนีเซีย
และแรงงานต่างด้าวที่ท างานอยู่ในอินโดนีเซียเกิน 6 เดือน ซึ่งระบบประกันสังคมของประเทศอินโดนีเซีย  
แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย (1) การประสุขภาพ (2) การประกันอุบัติเหตุในที ่ท างาน         
(3) กองทุนผู้สูงอายุ (4) กองทุนออมสาธารณะ และ (5) การประกันชีวิต ดังนั้น จะถือว่าระบบประกัน
สุขภาพนั้นเป็นส่วนหนึ่งของระบบประกันสังคมของประเทศอินโดนีเซีย โดยระบบการประกันสังคม   
ในแต่ละด้านได้ก าหนดความคุ้มครองไว้ ดังนี้ 

1) การประกันสุขภาพ กฎหมายได้ก าหนดรับรองสิทธิให้ประชาชนอินโดนีเซียทุกคน 
รวมถึงแรงงานต่างด้าวที่ท างานในอินโดนีเซียเกิน 6 เดือน ต้องได้รับประกันสุขภาพ และให้ประกันสุข
ภาพรวมไปถึงสมาชิกในครอบครัวด้วย ท าให้อาจต้องมีการจ่ายเงินเพ่ิมเติม ในกรณีท่ีลูกจ้างออกจากงาน  
ความเป็นสมาชิกประกันสุขภาพยังคงอยู่ หากลูกจ้างนั้นว่างงานเกิน 6 เดือนและไม่สามารถจ่ายเงิน  
ค่าสมาชิกได้ กฎหมายก าหนดให้รัฐบาลต้องจ่ายเงินค่าสมาชิกให้ โดยการประกันสุขภาพจะครอบคลุม
บริการทางสาธารณสุขและทางการแพทย์ 4 ขั้นตอน ได้แก่ (1) มาตรการให้การส่งเสริมให้ผู้ป่วยดูแล
สุขภาพ (Promotion) (2) มาตรการป้องกันโรค เช่น การฉีดวัคซีน (Preventative) (3) การรักษา
ผู้ป่วย (Curative) และ (4) การฟ้ืนฟู (rehabilitation) ในกรณีที่การรักษาเป็นการรักษาแบบใหม่ 
ผู้ให้การรักษาสามารถที่จะเสนอให้ผู้ป่วยจ่ายค่าบริการเพ่ิมได้ (มาตรา 22) และกฎหมายให้อ านาจรัฐ
ที่จะก าหนดราคายารักษาโรคและเครื่องมือทางการแพทย์ได้ 
  2) การประกันอุบัติเหตุในการท างาน กฎหมายก าหนดให้มีกองทุนประกันอุบัติเหตุ 
ในการท างาน โดยก าหนดให้หักจากเงินค่าจ้าง ในส่วนของความคุ้มครองของการประกันอุบัตเิหตุ     
ในการท างานนั้น ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการท างาน หากอุบัติเหตุนั้นท าให้
พิการ ผู้นั้นจะได้รับเงินทดแทน ทั้งนี้ กฎหมายได้ก าหนดข้อยกเว้นไว้โดยให้นายจ้างต้องออกค่ารักษา
ร่วมได้ในอุบัติเหตุหรือการรักษาบางประการ 

3) กองทุนผู้สูงอายุ กฎหมายก าหนดให้กองทุนต้องด าเนินงานในระดับชาติผลประโยชน์
ที่ได้จะถูกค านวณตามจ านวนเงินที่จ่ายเข้ากองทุน ซึ่งเงินที่จ่ายเข้ากองทุนจะเป็นค่าจ้างรายเดือน 
ส่วนผลประโยชน์สามารถจ่ายให้ผู้เข้าร่วมได้เมื่อเวลาผ่านไป 10 ปี  

4) กองทุนสาธารณะ จุดประสงค์ของกองทุน คือ เพ่ือให้สมาชิกได้รับความช่วยเหลือ
จากกองทุนกรณีขาดรายได้ประจ าไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวร กลุ่มผู้ที่จะได้รับผลประโยชน์ ได้แก่ ผู้พิการ
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ที่เกิดจากการท างาน ผู้เกษียณอายุ ผู้ที่เป็นหม้ายเหตุเพราะคู่ครองเสียชีวิต ผู้เยาว์ที่ผู้ปกครองเสียชีวิต 
ผู้ปกครองที่ทายาทซึ่งไม่ได้แต่งงานเสียชีวิต171  
  5) การประกันชีวิต กฎหมายก าหนดให้รัฐต้องจัดให้มีโครงการประกันชีวิตในระดับชาติ 
โดยผู้เข้าร่วมจะต้องจ่ายเบี้ยประกัน และผู้รับประกันจะต้องจ่ายเงินให้แก้ผู้เอาประกันภายใน 3 วัน
นับตั้งแต่ผู้เอาประกันเสียชีวิต ทั้งนี้ กฎหมายก าหนดให้นายจ้างเป็นผู้หักเบี้ยประกันจากค่าจ้าง 
ในแต่ละเดือน (มาตรา 43 ถึงมาตรา 36)  
 นอกจากนี้ รัฐบัญญัติฉบับดังกล่าวยังก าหนดให้มีหน่วยงานก ากับดูแลและด าเนินการ      
ในแต่ละด้าน รวมทั้งมีคณะกรรมการประกันสังคมแห่งชาติซึ่งขึ้นตรงต่อประธานาธิบดี และมีอ านาจ
ในการก าหนดนโยบายและควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างมีระบบ (มาตรา 7) โดยกลไก 
การด าเนินงานของระบบประกันสังคมคมอินโดนีเซียได้ก าหนดให้นายจ้างต้องเข้าร่วมในหน่วยงาน
ประกันสังคมในด้านต่าง ๆ และให้รัฐบาลมีหน้าที่บันทึกชื่อของนายจ้างหรือลูกจ้างที่เข้าร่วม  
และต้องให้บัตรสมาชิกแก่ผู้ เข้าร่ วมโครงการ ตลอดจนให้ความรู้และข้อมูลแก่ประชาชน  
(มาตรา 16) รวมถึงการจัดตั้งสมัชชาว่าด้วยการประกันสังคมแห่งชาติ (National Social Security 
Council) ภายใต้การก ากับดูแลของประธานาธิบดี ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันสังคม 
และผู้แทนจากลูกจ้างและนายจ้าง จ านวน 15 คน มีหน้าที่ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับระบบ
ประกันสังคมแห่งชาติและโดยที่ภาครัฐมีหน้าที่จัดให้มีการประกันสังคมให้แก่คนยากจน กฎหมายจึง
ก าหนดหลักการให้ประชากรทุกคนต้องลงทะเบียน และก าหนดให้นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างได้ลงทะเบียน 
เพ่ือเข้าร่วมระบบประกันสังคมแห่งชาติ โดยเฉพาะลูกจ้างประจ า รวมทั้งก าหนดให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระ 
เช่น ชาวประมง ชาวนา สามารถเข้าร่วมลงทะเบียนด้วยตามความสมัครใจ นอกจากนี้ ภายใต้

                                                           

 171 มาตรา 41 วรรคหนึ่ง แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ (Law No. 40 
of 2004)  
 “The types of the pension security received in form of cash monthly are as 
follow: 
 A. Old-age pension: for beneficiant after retirement; 
 B. Disability pension: received by participants who has disability from accident or 
illness; 
 C. Pension for widow and widower, until died or remarried; 
 D. Child whose parents die, received until reaching age of 23 (twenty three) years 
old, working or married; and 
 E. Parents, whose child that is single, die". 
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กฎหมายฉบับนี้ยั งได้วางแนวทางเ พ่ือปรับเปลี่ยนหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับประกันสั งคม  
และการประกันสุขภาพ จากหน่วยงานของรัฐที่มุ่งแสวงหาก าไร (profit-oriented limited liability 
state enterprise) ให้เป็นหน่วยงานในรูปแบบของกองทุนของรัฐบาลภายในระยะเวลา 5 ปี อีกด้วย 
 ส าหรับโครงการต่าง ๆ ที่ด าเนินการภายใต้กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมนั้น ในอดีต
ก่อนที่จะมีการปรับเปลี่ยนระบบการประกันสังคมให้อยู่ภายใต้โครงการว่าด้วยหลักประกันสุขภาพ
สังคมแห่งชาติ หรือ Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ดังเช่นปัจจุบัน ประเทศอินโดนีเซียได้
แบ่งการด าเนินโครงการระบบประกันสังคมออกเป็น 6 โครงการ ได้แก่ 
  1) โครงการประกันสุขภาพแห่งชาติ (Jamkesmas) เป็นโครงการที่ด าเนินการเกี่ยวกับ
การจัดสรรเงินส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพส าหรับประชาชนที่ยากจนในประเทศ
อินโดนีเซีย โดยโครงการนี้ได้ริเริ่มจากค าแนะน าของกระทรวงสาธารณสุขใน ค.ศ. 2007 (พ.ศ. 2550) 
และมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงและส่งเสริมคุณภาพของการให้บริการด้านสุขภาพของประชาน 
เพ่ือให้สมาชิกทุกคนในโครงการประกันสุขภาพแห่งชาติมีสุขภาพที่ดี และเป็นการก าหนดมาตรฐาน
การดูแลสุขภาพให้แก่สมาชิกทั้งหมด ทั้งยังเป็นกลไกส าคัญในการควบคุมรายจ่ายของรัฐไม่ให้
ผู้รับบริการด้านสุขภาพเข้ารับการบริการมากเกินความจ าเป็น ซึ่งเป็นการสร้างภาระค่าใช้จ่ายให้แก่
รัฐบาลเป็นอย่างมาก172 
  ทั้งนี้ โครงการประกันสุขภาพแห่งชาติ ถือเป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐบัญญัติว่าด้วย
ระบบประกันสังคมแห่งชาติ (Law No. 40 of 2004) ซึ่งรัฐบาลอินโดนีเซียได้ก่อตั้งในฐานะที่เป็นส่วน
หนึ่งของภาระหน้าที่ด้านการให้สวัสดิการและความคุ้มครองแก่ประชาชนของภาครัฐ ตามท่ีก าหนดไว้
ในรัฐธรรมนูญ โดยกฎหมายก าหนดให้รัฐต้องมีการเริ่มโครงการประกันสุขภาพส าหรับทุกชนชั้น 
(มาตรา2) ลักษณะของโครงการเป็นการร่วมกันจัดการระหว่างรัฐบาลกลางมีอ านาจในการบริหาร 
และรัฐบาลท้องถิ่นมีอ านาจในการจัดการพัฒนาการประกันสุขภาพบนความต้องการของชุมชน       
ท าให้ระบบประกันสุขภาพของอินโดนีเซียได้พัฒนาเพ่ิมมากขึ้น ในส่วนของการด าเนินงานโครงการฯ 
จะได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล และอาศัยฐานข้อมูลจากส านักงานสถิติแห่งชาติ173 ซึ่งจะเป็น         
ผู้รวบรวมรายชื่อของบุคคลผู้มีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามหลักการประกันสุขภาพ174 ภายใต้เงื่อนไข

                                                           

 172Adenantera Dwicaksono, Ari Nurman, Panji Yudha Prasetya, JAMKESMAS and 
District Health CareInsurance Schemes, (Bandung:Perkumpulan INISIATIF, 2012) p. 10. 
 173 RAND, “Indonesia National Socio-Economic Survey,” Retrieved on 9 February 
2017 from http://www.rand.org/labor/bps/susenas.html 
 174 บุคคลผู้ได้รับสิทธิความคุ้มครองในโครงการประกันสุขภาพจะมีการบันทึกประวัติไว้ ใน
ระบบประกันสุขภาพ และจะได้รับบัตรประจ าตัวเพื่อใช้แสดงสิทธิในการเข้ารับบริการด้านสุขภาพ 
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ว่าต้องไม่เป็นบุคคลที่มีสิทธิได้รับการคุ้มครองจากรัฐในการประกันตนแบบอื่น ๆ เช่น เด็กและเยาวชน 
ผู้สูงอายุ คนว่างงานและผู้ประกอบอาชีพอิสระ เป็นต้น โดยคนว่างงานและผู้ประกอบอาชีพอิสระ    
จะได้สิทธิประโยชน์ซึ่งครอบคลุมเพียงบางส่วนเท่านั้น  
  2) โครงการประกันสุขภาพข้าราชการพลเรือนและต ารวจ (PT Askes) ถือเป็นโครงการ
ประกันสุขภาพเฉพาะกลุ่ม โดยให้ความคุ้มครองแก่ข้าราชการพลเรือนและต ารวจเท่านั้น ซึ่งได้
ก าหนดแบบแผนประกันสุขภาพ Kesehatan Asuransi Masyarakat Miskin ในรูปแบบบริษัท
ประกันที่มีรัฐเจ้าของ (state-owned insurance company)175 ซึ่งความคุ้มครองตามโครงการนี้    
จะเป็นระบบประกันสุขภาพที่ครอบคลุมเฉพาะการรักษาเท่าที่จ าเป็นตามรัฐก าหนด โดยสามารถเข้า
รับบริการได้ทั้งสถานพยาบาลของรัฐ และเอกชน176  

3) โครงการประกันสุขภาพข้าราชการทหารและครอบครัว (PT Asabri) เป็นโครงการ
ประกันสุขภาพส าหรับข้าราชการทหารและครอบครัว ซึ่งจะมีการรักษาที่ครอบคลุมกว่าการประกัน
สุขภาพในรูปแบบอื่น ๆ โดยผู้มีสิทธิตามโครงการนี้ จะได้รับการรักษาจากผู้เชี่ยวชาญ สถานพยาบาล
และคลินิกของกองทัพ ตลอดจนโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง  

4) โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Jamsostek) เป็นระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่
เทียบเท่ากับระบบประกันสังคมของประเทศไทย กล่าวคือ โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า  
ของประเทศอินโดนีเซีย เป็นโครงการที่ต้องมีการสมัครเพ่ือเข้าร่วมโครงการ โดยผู้เป็นสมาชิก  
ของโครงการดังกล่าวจะต้องจ่ายเงินสมทบเข้าสู่กองทุน และมีสิทธิได้รับประโยชน์และความคุ้มครอง    
ในการรักษาพยาบาลทั้งในสถานพยาบาลทั้งสองรัฐและเอกชน โดยระดับสถานบริการที่สามารถเข้า
รักษาได้ จะเป็นเฉพาะหน่วยบริการระดับทุติยภูมิและหน่วยบริการระดับตติยภูมิ177เท่านั้น 

                                                           

 175 Adenantera Dwicaksono, Ari Nurman, Panji Yudha Prasetya, supra note 172, p. 1. 
 176 International Health Policies, “Indonesia aims for universal health coverage by 
2019,” Retrieved on 9 February 2018 from https://www.asianscientist.com. 
 177 การจัดบริการสาธารณสุขพ้ืนฐานและการแพทย์ของประเทศอินโดนีเซีย โดยหน่วยงาน
ตามหลักการกระจายอ านาจของท้องถิ่น แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่  
  1) ระดับปฐมภูมิ ได้แก่ ศูนย์สุขภาพชุมชน (หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า community 
health centers หรือภาษาอินโดนีเซีย เรียกว่า Puskesmas) เป็นหน่วยงานที่มีลักษณะเป็นคลินิก
เฉพาะทางขนาดใหญ่ มีบุคลากรเป็นแพทย์ประจ าการ ท าหน้าที่ให้บริการเกี่ยวกับการรักษาโรคทั่วไป 
งานอนามัยแม่และเด็ก ทั้งก่อนและภายหลังการเกิดของเด็ก การรักษาพยาบาลผู้ ป่วยนอก การฉีด
วัคซีน และด าเนินการในเรื่องการควบคุมโรคติดต่อ 
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  5) โครงการประกันสุขภาพส าหรับหญิงตั้งครรภ์ (Jampersal) คือโครงการการประกัน
สุขภาพส าหรับแม่และเด็ก ซึ่งจะให้ความคุ้มครองหญิงที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ โดยหญิง             
ชาวอินโดนีเซียที่ตั้งครรภ์สามารถเข้าร่วมด้วยการลงชื่อ โดยการประกันสุขภาพนี้จะครอบคลุม  
ถึงการดูแลก่อนคลอดและหลังคลอด การปรึกษาหารือ การท าคลอด การดูแลหญิงตั้งครรภ์และบุตร 
และผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเข้ารับบริการได้ที่คลินิก หรือสถานผดุงครรภ์และโรงพยาบาลทั่ วไป 
ทั้งนี้ โครงการนี้ผู้ป่วยจะไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด178 

6) โครงการประกันสุขภาพของรัฐบาลท้องถิ่น (Jamkesda) เป็นโครงการที่ขยาย 
ความคุ้มครองเพ่ิมเติมจากโครงการประกันสุขภาพแห่งชาติ (Jamkesmas) เนื่องจาก Jamkesmas           
มีข้อจ ากัดความคุ้มครองไม่ครอบคลุมบุคคลบางกลุ่ม รัฐบาลอินโดนีเซียจึงสนับสนุนให้มีการจัดตั้ง
โครงการประกันสุขภาพของรัฐบาลท้องถิ่นขึ้น โดยให้สิทธิความคุ้มครองเท่ากับ Jamkesmas และ
บังคับให้ทุกคนที่ไม่สิทธิในการประกันแบบอ่ืน ๆ ให้เข้ามาอยู่ในระบบนี้ เพ่ือให้ประชาชนอินโดนีเซีย 
ทุกคนมีโอกาสได้รับการรักษาเท่าเทียมกัน 

จากโครงการประกันสุขภาพทั้ง 6 โครงการ จะเห็นได้ว่า ระบบประกันสังคมแห่งชาติ 
ของอินโดนีเซียในรูปแบบเดิมนั้น มีความซ้ าซ้อนในการจัดการ ซึ่งแต่ละระบบครอบคลุมสิทธิ 
ในการรักษาที่ไม่เท่าเทียมกัน มีผลท าให้เกิดช่องว่าง และความเหลือมล้ า ในการเข้ารับบริการ 
ดังนั้น ใน ค.ศ. 2014 (พ.ศ.2557) ประเทศอินโดนีเซียจึงได้รวบรวมระบบประกันสุขภาพของรัฐ 
ให้รวมเป็นหนึ่งเดียวภายใต้ชื่อว่าโครงการว่าด้วยหลักประกันสุขภาพสังคมแห่งชาติ หรือ Jaminan 
Kesehatan Nasional (JKN)  บริ หารงานโดยหน่ วยงานประกันสั งคมประเทศอินโดนี เซี ย  
(Ketenagakerjaan) ซึ่ ง เ ป็ นหน่ ว ย ง าน อิ ส ร ะที่ ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น ต าม รั ฐบัญญัติ ว่ าด้ วยหน่ วยงาน 

                                                           

 2) ระดับทุติยภูมิ ได้แก่ ศูนย์สุขภาพชุมชนย่อย (หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า community 
health subcenters (หรือภาษาอินโดนีเซียเรียกว่า Subpuskesmas) เป็นคลินิกประจ าเขต มี
พยาบาลจ านวนหนึ่งถึงสามคนประจ าการ และมีแพทย์เข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือน 
 3) ระดับตติยภูมิ ได้แก่ หน่วยบริการของหมู่บ้าน (หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า integrated 
service post หรือภาษาอินโดนีเซียเรียกว่า Posyandu) เป็นคลินิกขนาดเล็กที่จัดตั้งเป็นช่วง
ระยะเวลาไม่ถาวร เช่น หนึ่งเดือนต่อครั้ง มีแพทย์ พยาบาล และหน่วยอาสาสมัครจากในพ้ืนที่ร่วม
ให้บริการ 
 178 Social Protection, “Indonesia-Health,” Retrieved on 9 February 2018 from 
http://www.social-protection.org/  
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ด้านประกันสังคม (Law No. 24 of 2011)179 โดยแบ่งประเภทความคุ้มครองออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่  
(1) กลุ่มบุคคลที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเองบางส่วน ได้แก่ กลุ่มผู้มีงานท าชาวอินโดนีเซีย และกลุ่มแรงงาน
ต่างชาติที่ท างานในอินโดนีเซียเกิน 6 เดือน และ (2) กลุ่มที่รัฐให้เงินสนับสนุน คือ ผู้มีรายได้น้อย 
และผู้ด้อยโอกาส  

นอกจากนี้ โครงการ JKN ได้แบ่งสิทธิการรักษาออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับที่หนึ่ง 
จะได้รับการรักษาท่ีดีที่สุด กล่าวคือ ได้รับยาและห้องในโรงพยาบาลที่ดีที่สุด ระดับท่ีสอง จะได้รับการ
รักษาดีรองลงมา และระดับที่สามจะได้รับการรักษาเท่าที่จ าเป็นและไม่สามารถเบิกยาบางชนิดได้  
โดยสมาชิกกลุ่มที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลจะได้รับสิทธิการรักษาระดับที่สาม ส่วนสมาชิกกลุ่ม 
ที่ต้องจ่ายเงินเพ่ิมเองนั้น จะได้รับการรักษาในระดับใดขึ้นอยู่กับจ านวนเงินที่จ่ายเข้าระบบ  
และซื้อประกันเพิ่มกับบริษัทประกันเอกชน  

ในการเปลี่ยนถ่ายความคุ้มครองตามระบบการประกันสังคมรูปแบบเดิมสู่ความคุ้มครอง
ตามระบบใหม่ ประเทศอินโดนีเซียได้ก าหนดช่องทางในย้ายรายชื่อจากระบบเดิมและเพ่ิมรายชื่อ 
ในระบบใหม่ไว้ 3 ช่องทาง โดยช่องทางแรก รัฐบาลอินโดนีเซียจะเป็นผู้ย้ายรายชื่อ ผู้ที่อยู่ ในระบบ 
Jamkesmas, PT Askes, PT Asabri, Jamsostek, Jampersal เข้าระบบใหม่ ช่องทางที่สอง คือ  
การเปิดรับลงทะเบียนส าหรับผู้ที่มีอาชีพอิสระหรือไม่มีอาชีพ และช่องทางท่ีสาม ให้หน่วยงานราชการ
และนายจ้างลงทะเบียนส าหรับผู้ที่พึ่งเข้ารับราชการหรือเป็นลูกจ้างเพ่ือเข้าสู่ระบบ 

ส าหรับสัดส่วนการจ่ายเงินนั้นจะแบ่งเป็น 3 แบบ คือ แบบที่ 1 ส าหรับบุคคลผู้มี 
รายได้น้อย และบุคคลด้อยโอกาสรัฐจะให้สนับสนุนรายปี แบบที่ 2 ส าหรับบุคคลที่ท างานประจ า  
ไม่ว่าจะเป็นงานราชการหรืองานเอกชนจะเป็นการร่วมจ่ายระหว่างหน่วยงานและผู้ใช้สิทธิ ส าหรับ  
ผู้ท างานราชการ รัฐจะร่วมจ่ายร้อยละ 3 ข้าราชการจ่ายร้อยละ 2 ของรายได้ และแบบที่ 3 ส าหรับ   
ผู้ท างานเอกชนนายจ้างจะจ่ายร้อยละ 4 และลูกจ้างจ่าย ร้อยละ 1 ของรายได้ ทั้งนี้ หากผู้ใดต้องการ
ที่จะให้บุคคลในครอบครัวได้สิทธิเพ่ิมเติม สามารถจ่ายเงินสมทบเพ่ิมในอัตราร้อยละ 1 เพ่ือให้บุคคล
ในครอบครัวได้รับความคุ้มครองด้วย 

กล่าวโดยสรุป รัฐบาลของอินโดนีเซียมีความพยายามที่จะพัฒนาระบบสาธารณสุข
พ้ืนฐานเพ่ือให้ตอบสนองตามความต้องการของประชาชนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
โดยความคุ้มครองของโครงการ JKN ประกอบด้วย การรักษาทางการแพทย์180 การบริการส่งเสริม

                                                           

 179 รายละเอียดของโครงการก าหนดไว้ในระเบียบประธานาธิบดีว่าด้วยการประกันสุขภาพ 
(Presidential Regulation No. 12 of 2013). 
 180 ความหมายของการรักษาทางการแพทย์ตามกฎหมายอินโดนีเซีย คือ การท าให้กลับคืน
สู่สภาวะเดิมโดยยาและวิธีทางการแพทย์ กฎหมายได้แบ่งการรักษาออกเป็น 2 ขั้นตอน ขั้นตอนแรก 
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การดูแลสุขภาพ และการป้องกันปัญหาสุขภาพ เช่น บริการให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพ บริการด้าน 
การวางแผนครอบครัว การฉีดวัคซีนป้องกันโรคขั้นพ้ืนฐาน เช่น โรคโปลิโอ เป็นต้น จึงถือเป็นโครงการ
ที่ได้ด าเนินตามเป้าหมายของรัฐบัญญัติว่าด้วยระบบประกันสังคมแห่งชาติ  (Law No. 40 of 2004) 
ได้อย่างครบถ้วน 

 
 2.3 กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด 
 กฎหมายที่เกี่ยวกับยาเสพติดของอินโดนีเซีย ได้แก่ รัฐบัญญัติว่าด้วยยาเสพติด (Law No. 
22 of 1997) และรัฐบัญญัติว่าด้วยสารเสพติด (Law No. 35 of 2009) โดยรัฐบัญญัติว่าด้วยยาเสพติด 
(Law No. 22 of 1997) ได้แบ่งประเภทยาเสพติดออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่  
  1) สารเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรง  
  2) ยาเสพติดให้โทษทั่วไป  
  3) ยาเสพติดอ่ืน ๆ โดยแบ่งตามความรุนแรงของฤทธิ์ยาเสพติด  
 ทั้งนี้ รายชื่อสารใดจัดอยู่ในประเภทใดนั้น จะระบุอยู่ในภาคผนวกของรัฐบัญญัติว่าด้วยสาร
เสพติด (Law No. 35 of 2009) กล่าวคือ สารเสพติดประเภทที่ 1 เช่น เฮโรอีน (Heroin) คีโตบีมิโดน 
(Ketobemidone) สารเสพติดประเภทที่ 2 เช่น อัลฟาเซติลเมทาอะนิเลอริดีน (Alphacetylmetha 
Anileridine) สารเสพติดประเภทที่ 3 เช่น อีเฟดรีน (Ephedrine) บูปรีนอร์ฟีน (Buprenorphine) 
โดยการแบ่งประเภทดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับอัตราโทษและการน ายาเสพติดไปใช้ประโยชน์เพ่ือ
การวิจัย โดยยาเสพติดประเภทที่ 1 สามารถผลิตได้ โดยการผลิตจะถูกควบคุมโดยกระทรวง
สาธารณสุขและเป็นไปเพื่อการวิจัยเท่านั้น 
 นอกจากนี้ รัฐบัญญัติว่าด้วยยาเสพติด (Law No. 22 of 1997) บัญญัติถึงการควบคุม 
การใช้ยาเสพติดเพ่ือการรักษาผู้ป่วย โดยก าหนดให้ยาเสพติดที่จะใช้ได้นั้น ต้องมาจากร้านขายยา  
ที่ได้รับการรับรอง โรงพยาบาล สถานพยาบาลสาธารณะ  คลิน ิก  และสถาน ให้บร ิการ
กายภาพบ าบัด โดยผู้ป่วยจะสามารถซื้อยาได้เมื่อมีใบสั่งยาจากแพทย์เท่านั้น นอกจากนี้กฎหมาย
ฉบับนี้ยังก าหนดให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ควบคุมการผลิต และจ าหน่ายสาร  
ที่ถูกก าหนดให้เป็นสารเสพติด (หรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท) ที่สามารถน ามาใช้ ในการ
รักษาหรือการวิจัยได้ตามที่ก าหนดในกฎระเบียบและแนวปฏิบัติ (annual narcotic requirement 
plan) ซึ่งจะมีการจัดท าขึ้นเป็นรายปี เพ่ือให้มีการทบทวนตามความต้องการทางการตลาด 

                                                           

ผู้ป่วยจะได้รับการตรวจสอบจากแพทย์ทั่วไปตามหน่วยบริการด้านสาธารณสุขขนาดเล็ก เช่น สถานี
อนามัย หากตรวจแล้วต้องมีการพบแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพ่ิมเติมก็จะโอนไปยังโรงพยาบาล
ต่อไป 
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และความจ าเป็นในการผลิตในแต่ละปีให้สอดคล้องกัน และก าหนดให้กระทรวงสาธารณสุขมีหน้าที่ 
ในการควบคุมการน าเข้าและส่งออก โดยเป็นผู้ออกใบอนุญาตน าเข้าและส่งออกสารเสพติด รวมทั้ง
ก าหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานเรื่องสารเสพติดแห่งชาติ (National Narcotic 
Coordinating Board) โดยขึ้นตรงต่อประธานาธิบดี มีหน้าที่ประสานการด าเนินการที่เกี่ยวข้อง 
กับการควบคุม ป้องกัน และปราบปรามการลักลอบค้าขายสารเสพติด และประสานงานระหว่าง
กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานอัยการ ต ารวจ และหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในระดับภูมิภาค 
นอกจากนี้ กฎหมายดังกล่าวยังก าหนดในเรื่องการฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด โดยผู้พิพากษาอาจมีค าสั่ง 
ให้ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการฟ้ืนฟูที่ศูนย์ฟ้ืนฟูและบ าบัดผู้ติดยาเสพติด ซึ่งเป็นมาตรการเพ่ิมเติม
นอกเหนือไปจากการพิจารณาโทษอ่ืน ๆ ซึ่งกฎหมายก าหนดโทษเกี่ยวกับสารเสพติดไว้สูง เช่น การมี
สารเสพติดไว้ในครอบครองมีโทษจ าคุก  ไม่เกิน 7 ปี และ/หรือปรับไม่เกิน 500 ล้านรูปีอินโดนีเซีย 
(ประมาณ 1.3 ล้านบาท)181 การผลิตสารเสพติดมีโทษจ าคุกไม่เกิน 20 ปี และ/หรือปรับไม่เกิน 2,000 
ล้านรูปีอินโดนีเซีย (ประมาณ5.2 ล้านบาท) และหากเป็นการกระท าความผิด ในลักษณะองค์กร
อาชญากรรม ต้องระวางโทษประหารชีวิตหรือจ าคุกตลอดชีวิต  
 ต่อมา ใน ค.ศ. 2009 (พ.ศ. 2552) ประเทศอินโดนีเซียได้มีการออกกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด 
ได้แก่ รัฐบัญญัติว่าด้วยสารเสพติด (Law No. 35 of 2009) ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐ
บัญญัติว่าด้วยยาเสพติด (Law No. 22 of 1997) โดยแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติในเรื่องการป้องกันและ
ปราบปรามการใช้สารเสพติดในผู้เยาว์ การให้ภาคประชาสังคมมีบทบาทในการควบคุม ป้องกัน และ
ปราบปรามการลักลอบค้าขายสารเสพติด การก าหนดให้กักขังผู้ต้องหาที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
จากเดิมไม่เกิน 24 ชั่วโมง เพ่ิมเป็น 72 ชั่วโมง การก าหนดโทษเพ่ิมเติมส าหรับการมีสารเสพติดไว้ ใน
ครอบครอง โดยก าหนดโทษจ าคุกไม่เกิน 12 ปี และ/หรือปรับไม่เกิน  800 ล้านรูปีอินโดนีเซีย 
(ประมาณ 2.1 ล้านบาท) และการก าหนดโทษปรับเพ่ิมเติมส าหรับการผลิตสารเสพติด โดยให้ปรับ
เพ่ิมข้ึนเป็น 10,000 ล้านรูปีอินโดนีเซีย (ประมาณ 26.8 ล้านบาท)182 
 
 
 
 

                                                           

 181 อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่13 กรกฎาคม 2560 อ้างอิงจาก 
https://www.bot.or.th/. 
 182 FLEVIN, “Indonesia Law No. 35 of 2009 on Narcotics,” Retrieved on 13 July 
2017 from http://www.flevin.com/id. 
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 2.4 กฎหมายเกี่ยวกับอาหาร ยา และเครื่องส าอาง 
 ประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก จึงให้ความส าคัญ 
แก่การควบคุมกรรมวิธีการผลิตอาหารที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม กฎหมายหลักเกี่ยวกับอาหาร 
ได้แก่ รัฐบัญญัติว่าด้วยอาหาร (Law No. 18 of 2012)  

1) กฎหมายเกี่ยวกับอาหาร 
  รัฐบัญญัติว่าด้วยอาหาร (Law No. 7 of 1996) มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดเกี่ยวกับ
การดูแลการบริโภคอาหารของประชาชนชาวอินโดนีเซีย กฎหมายได้ก าหนดมาตรฐานของอาหารที่ถูก
สุขลักษณะ และก าหนดมาตรการที่ส าคัญในขั้นตอนต่าง ๆ ตั้งแต่การปลูกหรือการเลี้ยง การขนส่ง 
และสถานที่จัดเก็บอาหาร นอกจากนี้กฎหมายยังห้ามไม่ให้ผู้ขายใส่สารที่ท าให้ผู้บริโภคเกิดอาการเสพติด 
การขายอาหารซึ่งมีวัตถุดิบที่ถูกดัดแปลงพันธุธรรมต้องได้รับอนุญาต ในกรณีของบรรจุภัณฑ์ ผู้ขาย
ต้องท าตามข้อบังคับที่หน่วยงานของรัฐก าหนดในการออกแบบและเลือกใช้วัสดุเพ่ือท าบรรจุภัณฑ์ 
นอกจากนี้ยังได้ก าหนดข้อห้ามต่าง ๆ เช่น ห้ามใช้บรรจุภัณฑ์ที่ เป็นพิษ ห้ามใช้บรรจุภัณฑ์ 
ที่มีการปนเปื้อนเกินมาตรฐาน ห้ามใช้วัสดุที่มีการก าหนดห้ามน ามาท าเป็นบรรจุภัณฑ์ ห้ามใช้บรรจุ
ภัณฑ์ที่มีความสกปรก และห้ามขายอาหารหมดอายุ ในกรณีที่ เป็นอาหารน าเข้า บรรจุภัณฑ์ 
และคุณภาพต้องได้ตามกฎที่หน่วยงานก าหนด เป็นต้น 
  นอกจากการก าหนดเรื่องคุณภาพของอาหาร รัฐบัญญัติว่าด้วยอาหาร (Law No. 7  
of 1996) ได้ก าหนดลักษณะของฉลากอาหาร แผนการส่งเสริมให้ประชาชนชาวอินโดนีเซียได้รับ
สารอาหารที่ครบถ้วน และก าหนดภาระความรับผิดชอบของบริษัทอาหาร รวมถึงผู้ประกอบการ    
รายย่อยในกรณีต่าง ๆ เช่น การปรุงอาหารไม่ถูกสุขลักษณะ การใช้วัสดุหรือบรรจุภัณฑ์ที่กฎหมาย
ห้าม การใส่สารปรุงแต่งที่ท าให้ผู้บริโภคเกิดอาการเสพติด  
  ต่อมาอินโดนีเซียได้ตรากฎหมายเกี่ยวกับอาหารขึ้นเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก 
คือ รัฐบัญญัติว่าด้วยอาหาร (Law No. 18 of 2012) เพ่ือใช้บังคับแทนรัฐบัญญัติว่าด้วยอาหาร  
(Law No. 7 of 1996) กฎหมายฉบับใหม่นี้มี 154 มาตรา แบ่งเป็น 17 หมวด มีสาระส าคัญเป็นการ
ก าหนดหน้าที่ของรัฐบาลในการบริหารจัดการห่วงโซ่อาหารให้มีความม่ันคง ประชาชนสามารถเข้าถึง
อาหารได้ และเปิดช่องให้รัฐบาลสามารถควบคุมราคา และการผลิตอาหารเพื่อให้ประชาชนในประเทศ
ได้บริโภคอาหารอย่างเพียงพอ โดยอาศัยมาตรการต่าง ๆ ในการด าเนินการ เช่น การปกป้องชาวไร่ 
ชาวประมง หรือผู้ผลิตอาหาร (มาตรา 17)183  

                                                           
183 มาตรา 17 แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยอาหาร (Law No. 18 of 2012). 
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  นอกจากนี้ รัฐบัญญัติว่าด้วยอาหาร (Law No. 18 of 2012) ได้ก าหนดลักษณะ 
และรูปแบบภัยที่คุกคามต่อความมั่นคงของอาหาร เช่น ภาวะเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ  
การปนเปื้อนสิ่งมีพิษในน้ า (มาตรา 22)184 เพ่ือป้องกันภัยคุกคามข้างต้น กฎหมายจึงได้ก าหนด        
ให้รัฐบาลด าเนินการจัดตั้งศูนย์ส ารองอาหารขึ้นทั้ง ในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และชุมชน  
ซึ่งศูนย์ส ารองอาหารมีหน้าที่ประเมินความจ าเป็นในการจัดเก็บอาหาร ประเมินอุปทานของอาหารใน 
แต่ละพ้ืนที่ รวมถึงมีหน้าที่ตรวจสอบราคาอาหาร และการประเมินความเสี่ยงเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
 
 
 
 

 

                                                           

“ Government and Regional Government is responsible for protecting and 
empowering Farmers, Fishermen, Fish Farmers and Food Businesses as Food 
producer.” 

184 มาตรา 22 แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยอาหาร (Law No. 18 of 2012)  
“(1) Food Production Threat is an event that can lead to failure of Food 

Production caused by:  
a. climate change;  
b. invasion of plant disturbing organism as well as outbreak of fish and 

animal diseases;  
c. natural disaster;  
d. social disaster;  
e. environmental pollution;  
f. degradation of land and water resources;  
g. utilization competition of Food Production resources;  
h. function shift of land use; and  
i. economic disincentive.  
(2) Government and Regional Government have the obligation to anticipate 

and cope with Food Production threat as intended in paragraph (1) through the aid 
of technology and regulation. ” 
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(มาตรา 24)185 หากอาหารบางชนิดไม่เพียงพอ รัฐบาลสามารถสั่งให้น าเข้าอาหารได้ (มาตรา 36)186 
และกฎหมายยังได้ห้ามให้เอกชนที่เป็นบริษัทกักตุนอาหารเกินปริมาณท่ีรัฐก าหนด (มาตรา 53)187 
  การควบคุมในการสร้างหลักประกันด้านความมั่นคงทางของอาหาร กฎหมายเปิดช่องให้
รัฐสามารถด าเนินการได้โดยใช้มาตรการต่าง ๆ เช่น ก าหนดราคาต้นทาง คือ จากผู้ผลิต ก าหนดราคา
ปลายทาง คือ ราคาขาย ก าหนดมาตรการทางภาษี หรือก าหนดกฎเกณฑ์การน าเข้าหรือส่งออกสินค้า 
โดยรัฐบัญญัติว่าด้วยอาหาร (Law No. 18 of 2012) ได้ก าหนดให้รัฐบาลต้องดูแลให้ประชาชนได้รับ
สารอาหารที่ครบถ้วน ทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ เช่น การออกแนวทางให้ประชาชนควรบริโภค
สารอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งให้เพียงพอ หรือเผยแพร่ความรู้ต่อประชาชน (มาตรา 60)188 การส่งเสริม

                                                           
185 มาตรา 24 แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยอาหาร (Law No. 18 of 2012)  
“National Food Reserve as intended in Article 23 is implemented to anticipate:  
a. Food Availability shortage;  
b. Food Availability surplus;  
c. Food price volatility; and/or  
d. emergency situation.” 
186 มาตรา 36 แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยอาหาร (Law No. 18 of 2012)  
“ (1)  Food Import can only be implemented if domestic Food Production is 

not sufficient and/or cannot be produced domestically  
(2) Staple Food Import can only be implemented if domestic Food Production 

and National Food Reserve are not sufficient.  
(3)  Sufficiency of domestic Staple Food Production and Government Food 

Reserve is determined by minister or government institution with the task of executing 
governmental orders in the Food sector.” 

187 มาตรา 53 แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยอาหาร (Law No. 18 of 2012)  
“ Food Businesses are prohibited from hoarding or storing Staple Food in 

excess of maximal quantity as intended in Article 52.” 
188 มาตรา 60 แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยอาหาร (Law No. 18 of 2012)  
“ (1)  Government and Regional Government have the obligation to realize 

diversification of Food consumption to fulfill people’ s Nutritional necessity and to 
support healthy, active and productive life.  
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ให้บริโภคอาหารที่สะอาด การห้ามบริโภคอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งเพ่ือสุขภาพที่ดีของประชาชน      
การควบคุมอาหารที่มีส่วนของสารที่ท าให้เกิดอาการเสพติด การควบคุมอาหารที่เกิดจากการดัดแปลง
พันธุกรรม การควบคุมฉลากสินค้าและบรรจุภัณฑ์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และการสร้างระบบ
รบัรองฮาลาล  
  ในส่วนของบทก าหนดโทษ กฎหมายได้ก าหนดกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจอาหารต้องได้รับโทษ 
หากได้กระท าการบางประการ เช่น กักตุนอาหารหรือเก็บอาหารไม่ถูกสุขลักษณะตามที่กฎหมาย
ก าหนด ใช้กรรมวิธีผลิตอาหารที่ท าให้คุณค่าทางโภชนาการลดลง ใส่สารที่ท าให้เกิดการเสพติดสาร   
ที่บริโภค หรือใช้บรรจุภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดสารพิษต่อผู้บริโภค 
  ส าหรับอาหารฮาลาล รัฐบัญญัติว่าด้วยอาหาร (Law No. 18 of 2012) ก าหนด
เกี่ยวกับการรับรองฮาลาลไว้เพียงว่า ให้รัฐบาลมีหน้าที่ควบคุมกระบวนการรับรองฮาลาล โดยไม่ได้
ก าหนดให้อาหารทุกชนิดต้องผ่านการรับรองว่าได้มาตรฐาน Halal ทั้งนี้ บรรจุภัณฑ์อาหารสามารถ
ติดเครื่องหมาย Halal ได้ หากได้รับอนุญาตโดยหน่วยงานที่ท าหน้าตรวจสอบ189 ซึ่งหน่วยงาน 

                                                           

(2) Diversification of Food consumption as intended in paragraph (1) is directed 
to raise public awareness and to cultivate Food consumption pattern that is diverse, 
nutritionally balance and safe as well as in accordance with local wisdom and 
potential”. 

189 มาตรา 97 แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยอาหาร (Law No. 18 of 2012)  
“(1) Everyone that produces Food domestically for trade is required to attach 

label inside and/or on Food Packaging.  
(2)  Everyone that imports food for trade is required to attach label inside 

and/or on Food Packaging during entry into the territory of the Republic of Indonesia.  
( 3)  Attachment of label inside and/ or on Food Packaging as intended in 

paragraph (1) and (2) written or printed using bahasa Indonesia as well as containing at 
least information concerning:  

a. product name;  
b. list of ingredients used;  
c. net weight or content;  
d. name and address of producer and importer;  
e. halal for those required;  
…”. 
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ที่ท าหน้าที่ดังกล่าว ได้แก่ คณะกรรมการอิหม่ามแห่งอินโดนีเซีย Indonesian Council of Ulema 
(Majelis Ulama Indonesia: MUI หรือเรียกอีกชื่อว่า Lembaga Pengkajian Pangan Obat-
obatan dan Kosmetika:  LPPOM)  ซึ่ ง  MUI เป็ นองค์ กรของสภาศาสนาแห่ ง อิน โดนี เซี ย  
โดยกฎหมายก าหนดให้ใช้ตรารับรองฮาลาลส าหรับสินค้า 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) อาหารและเครื่องดื่ม            
(2) เครื่องส าอาง และ (3) ผลิตภัณฑ์ยา ไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศหรือน าเข้าจาก
ต่างประเทศ เพ่ือเป็นการปกป้องผู้บริโภคชาวมุสลิม ซึ่งมีสัดส่วนมากที่สุดของประชากรอินโดนีเซีย190 
  ใน ค.ศ. 2014 (พ.ศ. 2557) ประเทศอินโดนีเซียได้ออกกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับฮาลาล 
ได้แก่ รัฐบัญญัติว่าด้วยการรับรองฮาลาล (Law No. 33 of 2014) ประกอบด้วย 68 มาตรา แบ่งเป็น 
11 หมวด มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้มีหน่วยงานตรวจสอบมาตรฐานฮาลาลที่ควบคุมโดยรัฐบาล 
(Halal Product Assurance Organizing Agency: BPJPH) ขึ้นโดยที่เปลี่ยนหน้าที่ของหน่วยงาน 
MUI ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับรองฮาลาลเดิมให้เป็นหน่วยงานทางวิชาการแทนโดยให้มีหน้าที่ก าหนด
มาตรฐานการตรวจสอบให้แก่ BPJPH โดย BPJPH มีหน้าที่หลัก ได้แก่ การตรวจสอบสินค้า บริการ 
อาหาร และซึ่งมีอ านาจตั้ง Halal Auditor เพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบสินค้า บริการ และอาหารได้ (มาตรา 
14 และมาตรา 15) 
  นอกจากนี้  ในเรื่องส่วนผสมของอาหารฮาลาล กฎหมายได้แบ่งส่วนผสมออก 
เป็น 4 ประเภท ได้แก่ (1) ส่วนผสมหลัก (2) ส่วนผสมที่ได้รับการดัดแปลง เช่น น้ ามันที่มีการท าให้
แข็งตัวเป็นมาการีน  (3) ส่วนผสมที่จ าเป็นในการผลิตอาหารชนิดนั้น ๆ เช่น คาราจีนีนในเยลลี่  
และ (4) ส่วนผสมเสริม เช่น สารแต่งกลิ่น ทั้งนี้ส่วนผสมจะต้องมาจากสัตว์ พืช จุลชีพ หรือสารอ่ืน  
ที่เกิดจากกรรมวิธีทางเคมี หรือชีวภาพ ส่วนผสมที่มาจากสัตว์และต้องห้ามตามกฎหมาย ได้แก่  
ศพ เลือด สุกร หรือสัตว์อ่ืน ๆ ที่ไม่ได้ถูกฆ่าตามกรรมวิธีที่ ระบุใน Sharia ในกรณีของพืช กฎหมาย
ก าหนดให้พืชทุกชนิดเป็น Halal เว้นแต่พืชที่มีสารพิษซึ่งเป็นอันตรายต่อมนุษย์ เมื่อน าส่วนผสมเข้าสู่
กระบวนการผลิต ส่วนผสมต่าง ๆ ต้องมีการวาง เก็บ บรรจุหีบห่อ ส่ง และขาย แยกจากสินค้าที่ไม่ได้
รับฮาลาล หากผู้ผลิตใดไม่ปฏิบัติตามจะต้องได้รับโทษ ทั้งนี้ ผู้ผลิตจะได้รับการช่วยเหลือจากรัฐในการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงแนวทางการส่งเสริมสินค้า และมีสิทธิที่จะได้รับการรับรองสินค้าฮาลาล   
ที่มีราคาเป็นธรรมและรวดเร็ว 
  ในขั้นตอนการขอการรับรองสินค้าฮาลาล ผู้ผลิตต้องให้ข้อมูลดังต่อไปนี้ (มาตรา 24)  
ข้อมูลที่ถูกต้องเก่ียวกับความสะอาด สถานที่เก็บอุปกรณ์ การบรรจุหีบห่อ การขนส่ง สถานที่ขาย   ซึ่ง
จะมีการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบฮาลาล เมื่อได้รับการรับรองแล้ว ผู้ผลิตต้องติดตรา     ฮา

                                                           

 190 วิลาสินี แจ่มอุลิตรัตน, “ศักยภาพของตลาดสินค้าฮาลาลในอินโดนีเซีย,” สืบค้นเมื่อวันที่ 8 
กุมภาพันธ์ 2560 จาก http://www.thaihalalfoods.com/ 
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ลาลและคงมาตรฐานการผลิตไว้ และเมื่อใบรับรองหมดอายุต้องท าการต่ออายุใหม่ หากไม่ปฏิบัติตามต้อง
ได้รับโทษตามกฎหมาย (มาตรา 26 และมาตรา 27) ได้แก่ ตักเตือน ปรับ และยึดใบรับรองสินค้าฮาลาล 
  คุณสมบัติและหน้าที่ผู้ตรวจสอบฮาลาล (มาตรา 28) กฎหมายก าหนดให้มีหน้าที่
ตรวจสอบผู้ผลิต ณ สถานที่ผลิต มีอ านาจตัดสินใจในกรรมวิธีของผู้ผลิตว่าถูกต้องตามหลักหรือไม่ 
นอกจากนี้ ผู้ตรวจสอบฮาลาลต้องนับถือศาสนาอิสลามและมีความรู้เกี่ยวกับ Sharia law โดยเฉพาะ 
ในเรื่องฮาลาล  
  ขั้นตอนการยื่นค าขอ ผู้ผลิตสามารถยื่นขอการรับรองได้ที่ BPJPH โดยต้องเตรียม
หลักฐานที่จ าเป็น เช่น ข้อมูลธุรกิจ ส่วนผสมที่ใช้ เมื่อได้ยื่นค าขอแล้ว BPJPH จะแต่งตั้งบริษัท 
หรือหน่วยงานที่ท าหน้าที่ตรวจสอบฮาลาลภายใน 5 วัน โดยจะส่งผู้ตรวจสอบฮาลาลไปยังสถานที่ผลิต   
หากมีส่วนผสมใดที่สงสัยได้ว่าไม่ถูกตามหลักฮาลาล สามารถส่งส่วนผสมนั้นไปทดสอบ ในห้องทดลองได้ 
  กรณีที่สินค้าได้รับการรับรองฮาลาลจากประเทศอ่ืน รัฐบาลสามารถท าความตกลง
เพ่ือให้การตรวจสอบฮาลาลจากบางประเทศสามารถใช้กับประเทศอินโดนีเซียได้ หากประเทศนั้น  
มีหลักเกณฑ์เหมือนกับกฎหมายอินโดนีเซีย (มาตรา 46) และในกรณีสินค้าที่น าเข้า ผู้น าเข้าสินค้า
ต้องขอการรับรองความเป็นฮาลาลด้วย 
  กฎหมายได้ก าหนดโทษส าหรับกรณีที่ผู้ผลิตไม่คงไว้ซึ่งมาตรฐานฮาลาล โดยมีโทษจ าคุก
ไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 พันล้านรูปีอินโดนีเซีย นอกจากนี้ ก าหนดโทษส าหรับเจ้าหน้าที่ หาก
เปิดเผยสูตรลับของผู้ผลิต โดยมีโทษจ าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 พันล้านรูปีอินโดนีเซีย 
 
  2) กฎหมายเกี่ยวกับยาและเครื่องส าอาง  
  ส าหรับกฎหมายเกี่ยวกับยาและเครื่องส าอาง ได้แก่ รัฐบัญญัติว่าด้วยเภสัชกรรม  
(Law No. 7 of 1963) มี 12 มาตรา แบ่งเป็น 7 หมวด มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้รัฐมีอ านาจ
ควบคุมการผลิตยาและเครื่องส าอาง โดยมีหน้าที่ก าหนดแนวทางการผลิต ทั้งนี้ ภาคเอกชนสามารถ
สร้างโรงงานผลิตเองได้  
  นอกจากนี้ ยังมีกฎกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการขึ้นทะเบียนยา (Ministerial 
Regulation No. 1010 of 2008) มี 24 ข้อ แบ่งเป็น 9 หมวด มีสาระส าคัญเกี่ยวกับการก าหนด
หลักเกณฑ์ในการทดสอบยาที่จะขายในประเทศอินโดนีเซีย ประกอบด้วย ยาต้องได้รับการทดสอบ 
ในสัตว์ มนุษย์ หรือทางอ่ืน ๆ ที่แสดงถึงการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ คุณภาพของยาต้องได้ตามเกณฑ์ 
และการผลิตต้องได้ตามมาตรฐานการผลิตยาที่ ดี  (good method of producing medicines 
(CPOB)) เมื่อผลิตแล้วบรรจุภัณฑ์ต้องได้ตามมาตรฐาน และให้ข้อมูลแจ้งแก่ผู้บริโภค 
  ในการขึ้นทะเบียนยาส าหรับยาที่ผลิตในประเทศอินโดนีเซีย บริษัทที่ผลิตเท่านั้น 
ที่สามารถข้ึนทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุขได้   
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  การขึ้นทะเบียนยาที่มีลักษณะเป็นยาเสพติด ต้องเป็นบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตจาก
กระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น 
  การขึ้ นทะเบียนยารับผลิต  หากบริษัทยา อินโดนี เซียรับผลิตยา ผู้ ที่ มีสิ ทธิ 
ขึ้นทะเบียนได้ คือ ผู้รับผลิต โดยต้องมีระบุไว้ท้ายสัญญารับจ้างผลิต ทั้งนี้ ผู้รับจ้างผลิตต้องรับผิดชอบ
ต่อคุณภาพของยา 
  การขึ้นทะเบียนยาน าเข้า กฎหมายก าหนดให้น าเข้ายาที่ให้ประโยชน์แก่โครงการประกัน
สุขภาพและควรเป็นยาใหม่ที่ไม่สามารถผลิตได้ในประเทศ ผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียนได้ คือ ผู้น าเข้ายาที่รับการ
อนุญาตจากผู้ผลิตยาต่างประเทศ เมื่อมีการน าเข้า ในสัญญาต้องระบุว่าจะมีการถ่ายถอดเทคโนโลยี
และมีข้อสัญญาว่าไม่เกิน 5 ปี จะต้องสามารถผลิตในประเทศอินโดนีเซียได้ ทั้งนี้ข้อยกเว้นกรณี 
เป็นตัวยาที่ได้รับสิทธิบัตร 
  การขึ้นทะเบียนยาส่งออก ผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียนได้ คือ บริษัทผลิตยา และคุณภาพ 
การผลิตต้องได้มาตรฐานตาม CPOB  
  การขึ้นทะเบียนยาที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิบัตร ผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียนได้ คือ บริษัท
อินโดนีเซียที่ถือสิทธิบัตรแทนในอินโดนีเซีย หรือบริษัทอินโดนีเซียที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้ถือ
สิทธิบัตร  
  ทั้งนี้ การยื่นขอขึ้นทะเบียนยา ต้องยื่นต่อคณะกรรมการซึ่งสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
โดยคณะกรรมการดังกล่าวเป็นผู้ก าหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในการยื่นขอขึ้นทะเบียน ต้องเสียค่าใช้จ่าย 
เมื่อยื่นค าขอขึ้นทะเบียนแล้ว คณะกรรมการจะส่งเรื่องให้กับคณะกรรมการยาแห่งชาติ (National 
Committee for Medicine Evaluation) คณะกรรมการประเมินคุณภาพและความปลอดภัยของยา 
(Committee for quality and security Evaluation และ คณะกรรมการประ เมินคุณภาพ
เทคโนโลยีและความจ าเป็นของยา (Committee for technology quality evaluation and 
medicinal rationality) เพ่ือพิจารณายาที่ขอขึ้นทะเบียน หากตรวจสอบแล้วได้ตามมาตรฐาน 
คณะกรรมการจะเป็นผู้ขึ้นทะเบียนให้ (มาตรา 18) การขึ้นทะเบียนมีระยะเวลา 5 ปี (มาตรา 20 ) 
และมีเงื่อนไขว่า เมื่อได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วต้องผลิตภายใน 1 ปี หากการใช้ยาที่ขึ้นทะเบียนแล้ว
เกิดผลข้างเคียงท่ีรุนแรง อาจมีการถอนทะเบียนได้  
  อนึ่ง กฎหมายได้ก าหนดบทลงโทษโดยการถอนทะเบียน หากเกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้ คือ  
ผู้ยื่นขอขึ้นทะเบียนไม่ได้ให้ข้อมูลการทดสอบยาล่าสุด โฆษณายาผิดไปจากที่ได้ลงทะเบียนไว้  
ผู้ขอขึ้นทะเบียนไม่ได้ขายยาภายใน 1 ปีนับแต่ได้รับอนุญาต หรือบริษัทยื่นขอขึ้นทะเบียนถูกยกเลิก
ใบอนุญาต 
  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตยาและเครื่องมือทางการแพทย์  รัฐบัญญัติว่าด้วย     
การสาธารณสุข (Law No. 36 of 2009) ก าหนดให้รัฐมีหน้าที่จัดหายา วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ
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ทางการแพทย์ และก าหนดให้การผลิตยา วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือทางการแพทย์จะต้องผลิต   
โดยกรรมวิธีที่ถูกต้องตามมาตรฐานทางการแพทย์และเภสัชกรรม ก าหนดให้ผู้ผลิตวัสดุ อุปกรณ์  
และเครื่องมือทางการแพทย์ต้องมีความรู้และได้รับอนุญาตตามท่ีกฎหมายก าหนด 
  นอกจากนี้ ประเทศอินโดนีเซียได้มีการก าหนดมาตรการปกป้องผู้ผลิตยาในประเทศ  
โดยกฎกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการขึ้นทะเบียนยา (Ministerial Regulation No.  1010  
of 2008) ก าหนดให้มีการรับจดทะเบียนยาเฉพาะบริษัทยาต่างชาติที่ผลิตยาในประเทศอินโดนีเซีย 
หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนกับผู้ผลิตท้องถิ่น191 และให้ระยะเวลาในการได้รับอนุญาตถึง 2 ปีส าหรับบริษัท 
ที่ได้รับการผ่อนผันในการปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีกฎหมายก าหนด มิฉะนั้นจะถูกเพิกถอน แสดงให้เห็นว่า
อินโดนีเซียก าหนดหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตน าเข้าท่ีเข้มงวด  
   ในส่วนที่เกี่ยวกับการน าเข้าอาหารและยา ประเทศอินโดนีเซียมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ ระเบียบว่าด้วยการควบคุมดูแลของยาเสพติดและการน าเข้าอาหาร (Regulation No. 27  
of 2013) มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม ค.ศ. 2013 ออกโดยส านักงานควบคุมอาหาร 
และยาแห่งชาติ (National Agency of Drug and Food Control (NA-DFC)) มีสาระส าคัญเป็นการ
ก าหนดให้การน าเข้าอาหารและยาเพ่ือการจ าหน่ายในประเทศอินโดนีเซียจ าเป็นต้องขึ้นทะเบียน    
กับส านักงานควบคุมอาหารและยาแห่งชาติเพ่ือน าเลขทะเบียนมาแสดงบนฉลากสินค้า192 
  ระเบียบว่าด้วยการควบคุมดูแลของยาเสพติดและการน าเข้าอาหาร (Regulation No. 
27 of 2013) ก าหนดให้สามารถน าเข้าอาหารและยาได้ต่อเมื่อได้รับใบอนุญาตน า เข้า (circulation 
permit) และด าเนินการถูกต้องตามกฎหมายที่ควบคุมแล้วเท่านั้น โดยสามารถยื่นขออนุญาตด้วย
ระบบการขออนุญาตแบบออนไลน์ ระเบียบได้ก าหนดรูปแบบฉลากของอาหารและยาที่น าเข้า โดยให้
มีข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับผู้บริโภค เช่น วัน เดือน ปี ที่ผลิต รายละเอียดของผู้ผลิต ผู้จ าหน่าย และผู้น าเข้า    
มีการก าหนดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่องค์การควบคุมอาหารและยาแห่งชาติ National Agency of 
Drug and Food Control (NA-DFC) มีหน้าที่จัดท านโยบายเกี่ยวกับการควบคุมอาหารและยา  
การให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการควบคุมความปลอดภัยของอาหารและยาแก่หน่วยงานอ่ืน มีอ านาจออก
ใบอนุญาตการน าเข้าและการจ าหน่ายอาหารและยาที่น าเข้า การก าหนดมาตรฐาน ต่าง ๆ 
 เช่น เงื่อนไขในการใช้สารเติมแต่ง และสถานประกอบการของผู้ผลิตอาหารและยา การออก

                                                           

 191 GBG Indonesia, “Opportunities in the Pharmaceutical Sector,” Retrieved on 8 
February 2018 from http://www.gbgindonesia.com  
 192 Global Trade Alert, “Indonesia: Importer permit and distribution licence 
requirements for food and drugs, Measure 7910” Retrieved on 8 February 2018 from 
http://www.globaltradealert.org/measure/ 

http://www.gbgindonesia.com/
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ใบอนุญาต กาควบคุมการจ าหน่ายยา การก ากับดูแลอุตสาหกรรมยา ตลอดจนการก าหนดแนวทาง 
ในการใช้พืชสมุนไพรก็มีการก าหนดโทษส าหรับการฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าว เช่น การตักเตือน  
การสั่งระงับใบอนุญาต การสั่งยกเลิกใบอนุญาต การสั่งระงับหรือห้ามการน าเข้า (ข้อ 24)193 
 
  2.5 กฎหมายเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ  
  ประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมจึงมีการควบคุม   
ในเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบอย่างค่อนข้างเข้มงวด โดยมีกฎหมายที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
  1) กฎหมายเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
  กฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้แก่ ค าสั่งประธานาธิบดีว่าด้วย   
การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (Presidential Decree No. 3 of 1997) มีสาระส าคัญเป็นการวาง
ระบบการควบคุมการผลิตและจ าหน่ายแอลกอฮอล์ โดยก าหนดประเภทเครื่องดื่มตามปริมาณดีกรี
แอลกอฮอล์ ก าหนดเรื่องการขอใบอนุญาตส าหรับผู้ผลิตและผู้จ าหน่าย ก าหนดไม่ให้มีการจ าหน่าย
สินค้าแอลกอฮอล์ให้แก่ผู้มีอายุต่ ากว่า 25 ปี ก าหนดห้ามจ าหน่ายสินค้าแอลกอฮอล์ ในบริเวณ
ใกล้เคียงกับสถานศึกษา สถานที่เคารพบูชาทางศาสนา และโรงพยาบาล ก าหนดให้หน่วยงาน         ที่
มีอ านาจการออกใบอนุญาต ได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า ก าหนดให้กระทรวงสาธารณสุข
เป็นผู้ก าหนดมาตรฐานของคุณภาพของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเป็นผู้รับลงทะเบียนสินค้า
แอลกอฮอล์  
  นอกจากนี้ ประเทศอินโดนีเซียได้มีการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
แอลกอฮอล์ใน ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) โดยที่พรรคอิสลามในรัฐบาลอินโดนีเซียได้เสนอ ให้มี
มาตรการที่เข้มงวดขึ้นส าหรับการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เพ่ือให้ถูกต้องกับหลักศาสนา
อิสลาม194 ซึ่งในช่วงแรกได้มีการตรากฎกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยยาเสพติด (Trade Minister 

                                                           

 193 Article 24  
(1) Violation of provisions in this Regulation is subject to administrative sanction 

in the form of:  a. writer reprimand; b.  temporary suspension of importation and/ or 
circulation activities; c. extermination or re-export; d. freezing of circulation permit; and/or 
e. cancellation of circulation permit; (2) In addition to administrative sanction as intended 
in paragraph ( 1)  ,criminal sanctions can be imposed according to provisions of the 
regulating legislation 
 194 American Chamber in Indonesia, “One More Round on Indonesian Alcohol 
Rules,” Retrieved on 9 February 2017  from  https://www.amcham.or.id/en 
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Regulation No. 6 of 2015) มีสาระส าคัญเป็นการห้ามจ าหน่ายผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ประเภท A  
ซึ่งเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีปริมาณดีกรีแอลกอฮอล์ต่ ากว่าร้อยละ 5 ในร้านค้าขนาดเล็ก          
ทั่วประเทศ เช่น เบียร์ และ ไวน์แอลกอฮอล์ต่ า มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 30 มกราคม ค.ศ. 2015 โดยที่
ร้านค้าขนาดใหญ่ หรือ hypermarket โรงแรม และร้านอาหารจะยังสามารถจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
แอลกอฮอล์ประเภท A ได้ หากได้รับอนุญาต โดยกฎหมายดังกล่าวได้ก าหนดโทษแก่ผู้ฝ่าฝืนไว้ ได้แก่ 
การยกเลิกใบอนุญาตประกอบการค้า 
  2) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาสูบ 
  ในส่วนที่เกี่ยวกับการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ มีกฎหมายส าคัญที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (Notification of the Ministry of Public Health No. 109 of 2012)      
ซึ่งมี 65 ข้อ แบ่งเป็น 8 หมวด มีสาระส าคัญกล่าวถึง การควบคุมยาสูบในด้านความรับผิดชอบของรัฐ 
การด าเนินการบริหารงานการผลิตยาสูบ การมีส่วนร่วมของประชาชน การเฝ้าระวังและการติดตาม
ดูแล กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ก าหนดให้รัฐบาลมีอ านาจควบคุมสารเสพติดที่อยู่ในยาสูบ เช่น  
  การควบคุมการผลิตการน าเข้า ผู้ผลิตและผู้น าเข้าต้องขอใบอนุญาตกับรัฐ หากเป็น
ผู้ผลิตจะมีการตรวจสอบระดับนิโคติน (nicotine) และทาร์ (tar) ไม่ให้เกินกว่าที่กฎหมายก าหนด 
และห้ามใส่สารเสพติดอ่ืนที่กฎหมายไม่ได้อนุญาต เมื่อจ าหน่ายต้องมีการแสดงค าเตือนทางสุขภาพ 
โดยภาพหรือตัวอักษรดังกล่าวต้องมีพ้ืนที่อย่างน้อยร้อยละ 20 ของบรรจุภัณฑ์ (ข้อ13) 
  การจ าหน่าย ประกาศฯ ก าหนดห้ามไม่ให้มีการขายยาสูบโดยใช้เครื่องจ าหน่าย
อัตโนมัติแก่ผู้เยาว์ที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี และสตรีมีครรภ์ นอกจากนี้ ยังจ ากัดการโฆษณาในสื่อต่าง ๆ 
เช่น ห้ามโฆษณาบนหน้าแรกของหนังสือพิมพ์ ห้ามโฆษณาบนถนน รวมทั้งจ ากัดเวลาโฆษณา 
โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืน (ข้อ 28 และข้อ 29)  นอกจากนี้ ยังห้ามไม่ให้จัดรายการส่งเสริม  
การขาย เช่น การแจกสินค้าทดลอง การน าตราสัญลักษณ์ของยี่ห้อยาสูบไปโฆษณาร่วมกับสินค้าอ่ืน 
  การควบคุมยาสูบไม่ให้ส่งผลกระทบต่อเด็กและสตรี ประกาศฯ ก าหนดให้รัฐ 
ต้องมีการให้ความรู้ต่อผู้ เยาว์และสตรีมีครรภ์และต้องจัดให้มีการบ าบัดทั้งร่างกายและจิตใจ 
ให้สตรีมีครรภ์และผู้เยาว์ที่ได้รับผลกระทบจากยาสูบ 
  การก าหนดให้สถานที่เป็นเขตปลอดยาสูบ ประกาศฯ ได้ก าหนดให้สถานที่ดังต่อไปนี้
เป็นเขตปลอดยาสูบ สถานพยาบาล สถานที่ศึกษา สนามเด็กเล่น ศาสนสถานทางศาสนา สถานที่
ขนส่งมวลชน ที่ท างาน และสถานที่สาธารณซึ่งก าหนดเป็นสถานที่ปลอดยาสูบ นอกจากนี้ ได้ก าหนด
ห้ามมิให้มีการโฆษณายาสูบในบริเวณเขตปลอดยาสูบ (ข้อ 50) 
  ในส่วนของหน้าที่ของรัฐ ประกาศฯ ก าหนดให้รัฐ รวมถึงรัฐบาลท้องถิ่น ต้องก าหนด
เขตปลอดยาสูบ ป้องกันไม่ให้มีผู้สูบยาสูบหน้าใหม่เพ่ิมขึ้น และร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ
เพ่ือให้ความรู้ในเรื่องใบยาสูบแก่ประชาชน (ข้อ 57) 
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(3) บทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักของการสาธารณสุขอินโดนีเซีย ท าหน้าที่เป็น
แกนกลางของรัฐในการด าเนินบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบที่จะจัดให้มีการด าเนินงานด้านสุขภาพ  
มีหน่วยงานในสังกัดทั้งหน่วยงานด้านบริหาร ด้านบริการ และด้านวิชาการ กระจายอยู่ทั่วประเทศ  
มีบทบาทหน้าที่ด าเนินงานเกี่ยวกับสุขภาพในมิติต่าง ๆ ที่ต้องเชื่อมโยงการท างานเข้าด้วยกัน 
กระทรวงสาธารณสุขมีการแบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 8 หน่วยงาน ได้แก่ (1) ส านักงาน
ปลัดกระทรวง (General Secretariat) (2) ส านักงานกลางเพ่ือการพัฒนางานสาธารณสุข (General 
Directorate of Health Efforts Development)  (3)  ส า นั ก ง านกล า ง เ พ่ื อก า รควบคุ ม โ รค 
และอนามัยสิ่งแวดล้อม (General Directorate of Disease Control and Environmental Health
) (4) ส านักงานกลางเพ่ือการพัฒนาสุขภาพแม่และเด็กและการโภชนาการ (General Directorate of 
Mother-Child Health and Nutrition Development)  (5)  ส านั ก งานกลาง เ พ่ือการ พัฒนา 
เภสัชกรรมและอุปกรณ์ทางการแพทย์  (General Directorate of Pharmacy and Medical 
Devices Development) (6) ส านักงานผู้ตรวจราชการ (General Inspectorate) (7) องค์กร 
เ พ่ือการวิจัยและพัฒนาการสาธารณสุข (Agency of Health Research and Development)  
และ (8)  องค์กรเ พ่ือการพัฒนาและส่งเสริมทรัพยากรมนุษย์  (Agency of Health Human 
Resources Development and Empowerment) นอกจากนี้ ยังมีศูนย์ปฏิบัติงานได้แก่ ศูนย์ข้อมูล
และข่าวสาร (Center of Data and Information) ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ (Center of 
Foreign Cooperation)  ศู นย์ การป้ องกันวิ กฤตทางสาธารณสุ ข  ( Center of Health Crisis 
Prevention) ศูนย์การเงินและการประกัน (Center of Health Finance and Insurance) ศูนย์การ
ประชาสัมพันธ์ (Center of Public Communication) ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Center of Health 
Promotion)  ศู นย์ ข้ อมู ลข่ า วกรองด้ านการสาธารณสุ ข  ( Center of Health Intelligence)  
และศูนย์สาธารณสุขฮัจญ์ (Center of Hajj Health) โดยหน่วยงานในส่วนกลางมีหน้าที่ก าหนด
นโยบายแห่งชาติและด าเนินการตามนโยบายการบริหารจัดการทรัพย์สิน การรายงาน การประเมินผลในการ
ปฏิบัติหน้าที่ต่อประธานาธิบดี การก าหนดนโยบายและมาตรการเพ่ือด าเนินการตามพันธกรณีท่ีเกิดจาก
สนธิสัญญาระหว่างประเทศ การแนะแนวและการก ากับดูแลการด าเนินงาน ในระดับภูมิภาคซึ่งรวมถึง
การให้ค าแนะน าหรือค าปรึกษาการฝึกอบรม และการก ากับดูแลในด้านการสาธารณสุข 
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บทท่ี 6 
 

กฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม 
   

ในบทที่ 6 นี้ ผู้วิจัยจะได้น าเสนอกฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมของประเทศอินโดนีเซีย 
ซึ่งแบ่งประเด็นการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลเบื้องต้น และสาระส าคัญของกฎหมาย ดังนี้ 

 
(1) ข้อมูลเบื้องต้น 
 

เมื่อกล่าวถึง “สวัสดิการสังคม” ซึ่งเป็นค าที่มีความหมายกว้างขวางครอบคลุมถึง 
การด าเนินการโดยรัฐบาลเพ่ือประโยชน์การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ หรือเพ่ือความอยู่ดีกินดีของประชาชน 
(หรือการประชาสงเคราะห์) หรือการด าเนินการของเอกชน ในรูปแบบอาสาสมัครที่มีจิตอาสาช่วยกัน
บริจาคสิ่งของหรือด าเนินการใด ๆ เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม ซึ่งในการศึกษานี้ผู้วิจัยจะมุ่งเน้นศึกษา
การสวัสดิการทางสังคม หรือรัฐสวัสดิการของประเทศอินโดนีเซียเป็นหลัก โดยสวัสดิการสังคมเป็น
เป้าหมายส าคัญของทุกประเทศในการให้ความช่วยเหลือประชาชน หรือสมาชิกในสังคมให้มีความสุข 
มีความอยู่ดีกินดี  และมีมาตรฐานในการครองชีพซึ่ งโดยปกติจะหมายความถึง สวัสดิการ 
ในด้านต่าง ๆ 3 ด้าน ด้วยกัน ได้แก่ สวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย สวัสดิการด้านวัตถุ ได้แก่  
การให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัจจัยความจ าเป็นในการด ารงชีวิต (ปัจจัย 4) และสวัสดิการด้านจิตใจ
หรือการให้ความคุ้มครองด้านอารมณ์ความรู้สึก (สุขภาพจิต) เพ่ือให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี 
และมีความสุขในการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาประเทศในอนาคต 

ส าหรับสวัสดิการสังคมที่รัฐบาลในประเทศต่าง ๆ ต่างยึดถือปฏิบัติ โดยปัจจุบันสามารถ
จัดรูปแบบของการให้บริการสวัสดิการสังคมได้ออกเป็น 6 ประเภท อันได้แก่ บริการด้านสุขภาพ
อนามัย (กล่าวไว้ในบทที่ 5 กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข) บริการด้านการศึกษา (กล่าวไว้ ในบทที่ 3 
กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา) บริการด้านการคุ้มครองแรงงาน (ซึ่งกล่าวไว้ในบทที่ 4 กฎหมายเกี่ยวกับ
แรงงาน) บริการด้านที่อยู่อาศัยหรืออาคารสงเคราะห์ บริการด้านการประกันรายได้และภาวะ
เศรษฐกิจ และบริการด้านอ่ืน ๆ ซึ่งหมายถึงการบริการสังคมโดยทั่วไป เช่น การบริการแก่สมาชิก 
ในชุมชนและครอบครัว อันได้แก่ การบริการแก่เด็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ เป็นต้น 

โดยที่ประเทศอินโดนีเซียนั้นถือเป็นประเทศหนึ่งที่ได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม  
หรือรัฐสวัสดิการกล่าวคือ ประเทศอินโดนีเซียได้มีการตรารัฐบัญญัติว่าด้วยรัฐสวัสดิการ (Law No. 11 
of 2009) ซึ่งตั้งอยู่บนหลักการตามเจตนารมณ์ และมาตรา 34 วรรค 1 ของรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐ
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อิน โดนี เซี ย  ค .ศ .  1945 (พ .ศ .  2488)  และหลักปัญจศีล  ข้อที่  5  โดยได้มี จุ ดมุ่ งหมาย 
ในการผดุงความยุติธรรมทางสังคม (social justice) แก่ประชาชนชาวอินโดนีเซีย เพ่ือให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีจากรัฐสวัสดิการที่ได้มีการรับการวางแผนและด าเนินการโดยรัฐอย่างยั่งยืน ซึ่งสามารถสรุป
สาระส าคัญของกฎหมายดังกล่าวได้ดังนี้ คือ ตามมาตรา 1 ของกฎหมายฉบับนี้ให้ค านิยามของ  
รัฐสวัสดิการไว้ว่า “รัฐสวัสดิการ คือ การเติมเต็มความต้องการทางวัตถุ จิตวิญญาณ สังคม และประเทศ
ของประชาชน ในการที่จะมีชีวิตที่มีคุณภาพและมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองเพ่ือที่จะสามารถ 
ท าหน้าทีใ่นสังคมได้ ทั้งยังก าหนดให้รัฐสวัสดิการเป็นหน้าที่ร่วมกันของรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น 
รวมทั้งชุมชนในการให้บริการสาธารณะเพ่ือตอบสนองความต้องการขั้นพ้ืนฐานของประชาชน 
ทุกคน” 195 รวมทั้ งการกลับคืนสู่ สั งคม (Social Rehabilitation)  ความปลอดภัย ในสั งคม  
การเสริมสร้างพลังทางสังคม (Social Empowerment) และการปกป้องสังคม นอกจากนี้กฎหมาย
ฉบับนี้ยังให้นิยามของ นักสังคมสงเคราะห์ นักสังคมสงเคราะห์อาชีพ อาสาสมัครเพ่ือสังคม สถาบันสังคมสงเคราะห์  
การปกป้องสังคม การเสริมสร้างพลังทางสังคม และความปลอดภัยของสังคมไว้อีกด้วย โดยหน่วยงาน
ที่มีบทบาทส าคัญ และเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายฉบับนี้  
คือ “กระทรวงสังคมสงเคราะห์” 

ทั้งนี้ ประเทศอินโดนีเซียยังมีการก าหนดหลักการด าเนินกิจกรรมสังคมสงเคราะห์ ในทาง
อุดมคติไว้ในกฎหมาย196 ได้แก่ ภราดรภาพ ความยุติธรรม ความมีประสิทธิภาพ ความเป็นน้ าหนึ่ง 
ใจเดียวกัน ความเป็นหุ้นส่วน ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ การมีส่วนร่วมของประชาชน การท างาน
อย่างมืออาชีพ และความยั่งยืน โดยก าหนดให้เป็นหน้าที่ของรัฐในการด าเนินกิจกรรมสังคมสงเคราะห์
ให้แก่ปัจเจกชน ครอบครัว กลุ่มบุคคล และสังคม โดยเน้นให้ความส าคัญแก่ กลุ่มบุคคลดังต่อไปนี้  
ผู้ยากจน ผู้ถูกทอดทิ้ง ผู้พิการ ผู้อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล ผู้ด้อยความสามารถทางสังคม ผู้ได้รับผลกระทบ 
จากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เหยื่อจากความรุนแรง การค้ามนุษย์ และการเลือกปฏิบัติ197 ซึ่งมีกิจกรรม 
ด้านการสังคมสงเคราะห์ที่กฎหมายก าหนดไว้ 4 ลักษณะ ได้แก่198 

(1.1) การคืนคนสู่สังคม คือการท าให้บุคคลสามารถฟ้ืนฟูสภาพและพัฒนาความสามารถ
เพ่ือที่จะสามารถกลับมาท าหน้าที่ในสังคมได้อีกครั้ง ซึ่งการให้บริการตรวจสภาพจิต การให้การอบรม
ศึกษา และพัฒนาความสามารถในการเลี้ยงชีพ การให้ค าแนะน าทางกายภาพและจิตใจ การอ านวย

                                                           
195 มาตรา 24 รัฐบัญญัติว่าด้วยรัฐสวัสดิการ (Law No. 11 of 2009) 
196 มาตรา 2 รัฐบัญญัติว่าด้วยรัฐสวัสดิการ (Law No. 11 of 2009)  
197 มาตรา 5 รัฐบัญญัติว่าด้วยรัฐสวัสดิการ (Law No. 11 of 2009)  
198 มาตรา 6 รัฐบัญญัติว่าด้วยรัฐสวัสดิการ (Law No. 11 of 2009)  
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ความสะดวกเพ่ือให้สามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้199  
(1.2) ความปลอดภัยทางสังคมในอินโดนีเซีย หมายถึง การดูแลผู้ยากไร้ เด็กก าพร้า  

ผู้ถูกทอดทิ้ง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้มีปัญหาทางจิต ผู้มีความบกพร่องทางกายภาพและทางจิต ผู้ป่วยเรื้อรัง 
ซึ่งมีปัญหาทางเศรษฐกิจ โดยมุ่งเชิดชูผู้มีความพยายามและสถาบันครอบครัว โดยการจัดให้มี
ประกันสังคมและการให้ความช่วยเหลือในรูปแบบของเงินประจ าเดือน200 ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่มีความสามารถ 
ในการจ่ายเบี้ยค่าประกันจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องจ่ายค่าประกัน201 

(1.3) การเสริมสร้างพลังทางสังคม คือ การเสริมสร้างพลังให้แก่ปัจเจกชน ครอบครัว 
กลุ่มบุคคล และประชาชนที่มีปัญหา เพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างอิสระ รวมทั้งส่งเสริมการ 
มีส่วนร่วมของสถาบันและปัจเจกชนในการให้บริการสังคมสงเคราะห์ กิจกรรมในประเทศอินโดนีเซีย
เพ่ือการเสริมสร้างพลังทางสังคม ได้แก่ การให้ก าลังใจ การฝึกอบรมทักษะ การดูแล การให้เงินทุน 
อุปกรณ์ทางธุรกิจ และสถานที่ท ากิน การส่งเสริมความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันในสังคม เป็นต้น 

(1.4) การคุ้มครองสังคม มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันและลดปัจจัยความเสี่ยงทางสังคม
ให้แก่ปัจเจกชน ครอบครัว ชุมชน เพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างปกติโดยการให้ความช่วยเหลือ 
การจัดหาทนาย และการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย เป็นต้น 

นอกจากนี้ประเทศอินโดนีเซีย ยังได้มีการก าหนดมาตรการก าจัดความยากจนไว้ในกฎหมาย
ฉบับนี้202 โดยก าหนดให้มีการจัดท านโยบาย แผนงานและกิจกรรมเ พ่ือลดค วามยากจน  
โดยการด าเนินการในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การให้ค าแนะน าและการให้ค าปรึกษา การจัดหางาน  
การให้โอกาสทางธุรกิจ การให้สวัสดิการสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐาน การให้การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การอาคาร
สงเคราะห์ การฝึกอาชีพ203 

 
(2) สาระส าคัญของกฎหมาย 
 

ส าหรับการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสวัสดิการสังคมของประเทศอินโดนีเซียนี้ 
ผู้ วิจัยขอน าเสนอกฎหมายต่าง ๆ ที่ เกี่ยว ข้องโดยแบ่งประเภทการศึกษาตามกลุ่ มบุคคล 
ในแต่ละประเภท อันได้แก่ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสังคม 

                                                           
199 มาตรา 7 รัฐบัญญัติว่าด้วยรัฐสวัสดิการ (Law No. 11 of 2009)  
200 มาตรา 9 รัฐบัญญัติว่าด้วยรัฐสวัสดิการ (Law No. 11 of 2009)  
201 มาตรา 10 รัฐบัญญัติว่าด้วยรัฐสวัสดิการ (Law No. 11 of 2009)  
202 มาตรา 20 รัฐบัญญัติว่าด้วยรัฐสวัสดิการ (Law No. 11 of 2009)  
203 มาตรา 21 รัฐบัญญัติว่าด้วยรัฐสวัสดิการ (Law No. 11 of 2009)  
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ในด้านอื่น ๆ ดังนี้ 
 
2.1 กฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการของเด็ก 

ในช่วงเวลากว่าทศวรรษที่ผ่านมาประเทศอินโดนีเซียได้ให้ความส าคัญและทุ่มเท 
ความพยายามในการสร้างความคุ้มกันและการปกป้องสิทธิของเด็ก หรือบุคคลซึ่งมีอายุไม่เกิน  
18 ปีบริบูรณ์ (หมายความรวมถึงทารกในครรภ์มารดาด้วย) ซึ่งเป็นอนาคตของประเทศ โดยรัฐบาล
อินโดนีเซียได้ก าหนดมาตรการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพของเด็ก รวมถึงการมอบหมายอ านาจหน้าที่
ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือท าหน้าที่ในการดูแลและให้ความช่วยเหลือแก่เด็กให้ได้รับ 
ความคุ้มครองตามหลักสากล โดยใน พ.ศ. 2545 ประเทศอินโดนีเซียได้ประกาศใช้รัฐบัญญัติว่าด้วย
การคุ้มครองเด็ก (Law No. 23 of 2002) ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็ก 
(มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2545) ซึ่งต่อมาได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายดังกล่าว
มาแล้ว 2 ครั้ ง (ได้แก่  Law No.  35 of 2014 และ Law No.  1 of 2016) โดยกฎหมายฉบับนี้ 
มีเจตนารมณ์ในการให้ความคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็ก ทั้ง ในด้านสุขภาพอนามัย พัฒนาการ 
ตลอดจนความเป็นอยู่ที่เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของเด็กตามสภาวะเศรษฐกิจ  
และสังคม นอกจากนี้ ยังได้มีการแบ่งประเภทเด็กที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ตามสภาวะปัญหา
ทางกายภาพและสังคมของเด็ก เช่น เด็กซึ่งไม่ได้รับการดูแล เด็กที่มีภาวะบกพร่อง เด็กอัจฉริยะ  
เด็กที่ถูกรับเป็นบุตรบุญธรรม เด็กที่ถูกใช้แรงงาน เด็กที่ถูกลักพาตัว เด็กที่เป็นเหยื่อของยาเสพติด  
และแอลกอฮอล์ เด็กท่ีมีปัญหาทางสุขภาพจิต ทั้งนี้ เพื่อให้เด็กเหล่านี้ได้รับการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ 
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
  2.1.1 รัฐบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก (Law No. 23 of 2002)204 
    รัฐบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก (Law No. 23 of 2002) ได้ก าหนดมาตรการ
ทางกฎหมายในการให้ความคุ้มครองแก่เด็กในประเทศอินโดนีเซีย โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญ  
คือ เพ่ือให้เด็กทุกคนสามารถมีชีวิตอยู่ เจริญเติบโต สามารถพัฒนาตนเอง และมีส่วนร่วมในสังคม
อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รวมทั้งได้รับความคุ้มครองจากการกระท าความรุนแรง และการเลือก
ปฏิบัติ อีกทั้งยังมีสิทธิในการที่จะมีชื่อเพ่ือเป็นสิ่งบ่งชี้ตัวบุคคลและสถานะของความเป็นพลเมือง 
ของอินโดนีเซีย ทั้งนี้ เพ่ือให้เด็กชาวอินโดนีเซียเป็นประชากรที่มีคุณภาพ ได้รับการอบรม และมีฐานะ
ที่ดีในอนาคต ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ได้ก าหนดสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของเด็กไว้อย่า งกว้างขวาง  
ซ่ึงเด็กชาวอินโดนีเซียจะได้รับการคุ้มครองสิทธเิสรีภาพในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้205 

                                                           
204 Law on Child Protection (Law No. 23 of 2002) 
205 มาตรา 5 รัฐบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก  (Law No. 23 of 2002) 
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1)  เสรีภาพในการนับถือศาสนา เด็กมีสิทธิที่จะปฏิบัติศาสนกิจของศาสนา
ของตนตามก าลังสติปัญญา อายุ ภายใต้ค าแนะน าของผู้ปกครอง206 

2) สิทธิในการได้รับการเลี้ยงดู เด็กมีสิทธิที่จะทราบว่าพ่อแม่ของเขาคือใคร 
รวมทั้งได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่ ในกรณีที่เด็กไม่สามารถอยู่กับพ่อแม่ได้ เด็กมีสิทธิที่จะได้รับ 
การเลี้ยงดูจากผู้อ่ืน หรือการรับเป็นบุตรบุญธรรม207 โดยศาลมีอ านาจสั่งมาตรการต่าง ๆ ที่ก าหนดให้
ผู้ปกครองต้องปฏิบัติ หรือถอนอ านาจปกครอง208 ซึ่งผู้ปกครองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือพ่ีน้องร่วมบิดา
หรือร่วมมารดา หรือญาติที่มีความสัมพันธ์ตามที่กฎหมายก าหนด หรือในกรณีที่ไม่มีบุคคลเช่นว่านี้ 
เจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจ สามารถร้องขอให้ศาลถอนอ านาจปกครองหรือสั่งให้ผู้ปกครองกระท าการหนึ่ง
การใดตามที่เห็นสมควรได2้09  

ในกรณีที่เด็กไม่มีพ่อแม่ หรือพ่อแม่ไม่สามารถดูแลเด็กได้ หรือไม่ทราบว่า 
อยู่ที่ไหน ศาลมีอ านาจสั่งให้บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นผู้ปกครองของเด็ก  
โดยหากเป็นบุคคลธรรมดาบุคคลดังกล่าวจะต้องนับถือศาสนาเดียวกับเด็ก และให้มีอ านาจจัดการ
ทรัพย์สินของเด็กด้วย210 กรณีที่ผู้ปกครองของเด็กตาย หรือพบในภายหลังว่าไม่มีความสามารถดูแลเด็ก 
หรือใช้อ านาจในทางที่มิชอบ ศาลมีอ านาจถอนอ านาจปกครองและแต่งตั้งบุคคลใหม่ให้เป็นผู้ปกครอง
ผู้เยาว์ได้211  

ส าหรับการรับบุตรบุญธรรม กฎหมายอินโดนีเซียได้วางเงื่อนไขในการรับ 
บุตรบุญธรรมว่า การรับบุตรบุญธรรมนั้นจะสามารถกระท าได้ก็แต่เพ่ือประโยชน์สุขของเด็กเท่านั้น  
ซึ่งตามประเพณีและเงื่อนไขของกฎหมาย ก าหนดให้ผู้รับบุตรบุญธรรมจะต้องนับถือศาสนาเดียวกับ
เด็ก หากไม่ทราบว่าเด็กมีที่มาจากไหน ให้ถือว่าเด็กนั้นนับถือศาสนาเดียวกับศาสนาประจ าท้องถิ่น 
และบุคคลต่างชาติจะรับบุตรบุญธรรมได้ในกรณีท่ีเป็นทางเลือกสุดท้ายเท่านั้น212 

3) สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุข และสวัสดิการทางสังคม ก าหนดให้
เด็กมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุข และสวัสดิการตามลักษณะทางกายภาพ สุขภาพจิต ความเชื่อ  

                                                           
206 มาตรา 6 รัฐบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก  (Law No. 23 of 2002) 
207 มาตรา 7 รัฐบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก  (Law No. 23 of 2002) 
208 มาตรา 30 รัฐบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก  (Law No. 23 of 2002) 
209 มาตรา 31 รัฐบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก  (Law No. 23 of 2002) 
210 มาตรา 33 รัฐบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก  (Law No. 23 of 2002) 
211 มาตรา 36 รัฐบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก  (Law No. 23 of 2002) 
212 มาตรา 39 รัฐบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก  (Law No. 23 of 2002) 
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และสังคม213 
4) สิทธิทางการศึกษา เด็กทุกคนมีสิทธิได้รับการศึกษาอบรมตามระดับ

สติปัญญา ความสนใจ และความสามารถ ในกรณีที่เป็นเด็กพิการหรือเด็กอัจฉริยะ เด็กมีสิทธิได้รับ
การศึกษาพิเศษ214 

5) สิทธิทางสังคม เด็กสามารถมีสิทธิต่าง ๆ เช่น สิทธิที่จะได้ในการรับฟัง และ
ได้รับข้อมูลตามระดับสติปัญญาและอายุ เพ่ือให้สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างถูกต้อง หรือสิทธิ 
ในการพักผ่อน และการสันทนาการ 

6) สิทธิในการได้รับการคุ้มครองเรื่องอ่ืน ๆ ตามที่กฎหมายก าหนด นอกจาก 
การคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพโดยทั่วไปแล้ว กฎหมายอินโดนีเซียได้ก าหนดความคุ้มครองแก่เด็กไว้ 
เป็นกรณีพิเศษ ได้แก่ กรณีเด็กถูกท าร้ายจากพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก หรือการหาผลประโยชน์ 
จากเด็กไม่ว่าในทางเศรษฐกิจหรือทางเพศ การทอดทิ้งเด็ก หรือการเลือกปฏิบัติต่อเด็กท าให้เด็กไม่ได้
รับความเป็นธรรม หรือกระท าการอ่ืนที่ไม่เหมาะสมซึ่งบุคคลเหล่านี้จะต้องได้ รับโทษ215 นอกจากนี้  
เด็กยังได้รับความคุ้มครองจากการหาประโยชน์ในทางการเมือง รวมทั้งการเกี่ยวข้องในเหตุการณ์ที่ใช้
ความรุนแรงหรือใช้อาวุธสงคราม216 โดยให้เด็กมีสิทธิที่จะได้รับการปกป้องในกระบวนการยุติธรรม  
หรือการปกป้องจากความทุกข์ทรมาน และจากการลงโทษอย่างไร้มนุษยธรรม ตลอดจนการจับกุม 
ควบคุม หรือกักขังเด็กจะสามารถกระท าได้เฉพาะที่กฎหมายบัญญัติไว้ในฐานะที่เป็นมาตรการสุดท้าย
เท่านั้น ส าหรับการด าเนินคดีในชั้นศาล เด็กมีสิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือด้านกฎหมาย เช่น  
การด าเนินคดีในศาลเด็ก หรือในคดีความรุนแรงทางเพศที่ผู้เสียหายเป็นเด็กจะต้องด าเนินคดีโดยลับ 
เป็นต้น 

7) สิทธิในการมีสถานะทางกฎหมาย เด็กทุกคนมีสิทธิได้รับสูติบัตรเมื่อเกิด  
ในกรณีที่ไม่ทราบว่าเด็กเกิดเมื่อวันที่เท่าใด และไม่มีพ่อแม่ ให้ออกใบสูติบัตรตามค าให้การของบุคคล
ซึ่งพบเด็กคนนั้น การออกใบสูติบัตรเป็นหน้าที่ของรัฐบาลท้องถิ่น ซึ่งได้แก่ หมู่บ้าน และต้องด าเนินการ 
ให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับค าขอโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย ในกรณีที่เด็กเกิดจากบุคคลซึ่งมี
สัญชาติอินโดนีเซียและสมรสกับคนต่างด้าว เด็กมีสิทธิได้รับสัญชาติตามพ่อหรือแม่ตามบทบัญญัติ  
ของกฎหมาย แต่ในกรณีที่มีการหย่าร้างและเด็กไม่สามารถเลือกสัญชาติได้ หากแม่ของเด็กมีสัญชาติ
อินโดนีเซีย ภายใต้หลักผลประโยชน์สูงสุดของเด็กหรือเมื่อแม่ของเด็กร้องขอ รัฐบาลจึงต้องมีหน้าที่  

                                                           
213 มาตรา 8 รัฐบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก  (Law No. 23 of 2002) 
214 มาตรา 8 รัฐบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก  (Law No. 23 of 2002) 
215 มาตรา 13 รัฐบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก  (Law No. 23 of 2002) 
216 มาตรา 15 รัฐบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก  (Law No. 23 of 2002) 
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ให้สัญชาติอินโดนีเซียแก่เด็กนั้น 
นอกจากนี้ ในทางกลับกันเด็กชาวอินโดนีเซียก็มีหน้าที่ของเด็กตามที่กฎหมาย

ก าหนด กล่าวคือ เด็กมีหน้าทีใ่นการให้ความเคารพพ่อแม่ ผู้ปกครองและครู ต้องมีความรักต่อครอบครัว 
ชุมชน เพื่อน รวมทั้งประเทศชาติ มีจริยธรรม และกระท าการบูชาตามศาสนา217 
  2.1.2 บทลงโทษเกี่ยวกับการกระท าผิดในการคุ้มครองเด็ก 
      ตามรัฐบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก (Law No. 23 of 2002) ได้บัญญัติ
ความผิดแก่บุคคลผู้กระท าความผิดต่อเด็ก ในกรณีที่มีการให้ ยินยอม เกี่ยวข้อง หรือชักจูงเด็กให้ยุ่ง
เกี่ยวกับการใช้ การผลิต หรือการจ าหน่ายยาเสพติด218 หรือกระท าการยินยอม สั่ง หรือเกี่ยวข้อง 
กับการลักพาตัว การซื้อขายเด็ก219 หรือการใช้ความรุนแรงกับเด็กไม่ว่าทางกายภาพ หรือการกระท า
ต่อจิตใจ หรือทางเพศ220 หรือการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม การตราหน้า หรือเลือกปฏิบัติต่อเด็กที่มี 
ความบกพร่องทางร่างกายหรือทางจิตใจ221 โดยกฎหมายฉบับนี้ได้ก าหนดอัตราโทษไว้อย่างสูง  
เช่น บุคคลที่เลือกปฏิบัติต่อเด็กเป็นเหตุให้เด็กได้รับความเสียหายไม่ว่าทางร่างกายหรือทางจิตใจ  
และท าให้มีผลต่อการเข้าสังคมของเด็ก หรือทอดทิ้งเด็ก ท าให้เด็กป่วย ทรมาน ไม่ว่าทางกาย จิตใจ  
หรือทางสังคม หรือบุคคลซึ่งมีเจตนาท าให้เด็กอยู่ในภยันตราย222 ต้องระหว่างโทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปี 
หรือปรับไม่เกิน 100 ล้านรูปีอินโดนีเซีย (คิดเป็นเงินไทยประมาณ 258,250 บาท)223 หรือทั้งจ าทั้งปรับ224  
    ในกรณีที่ ผู้ กระท าความรุนแรงต่อ เด็กเป็นเหตุให้ เด็กเสียชีวิต ผู้ กระท า 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 200 ล้านรูปีอินโดนีเซีย (คิดเป็นเงินไทยประมาณ 
516,500 บาท) หรือทั้งจ าทั้งปรับ225 หรือกรณีบังคับขืนใจหรือล่อลวงเด็กให้มีเพศสัมพันธ์กับตนเอง
หรือผู้อื่น ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 3 ถึง 15 ปี และปรับ 60 ถึง 300 ล้านรูปีอินโดนีเซีย226 (คิดเป็น

                                                           
217 มาตรา 19 รัฐบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก  (Law No. 23 of 2002) 

218 มาตรา 67 รัฐบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก  (Law No. 23 of 2002) 
219 มาตรา 68 รัฐบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก  (Law No. 23 of 2002) 
220 มาตรา 69 รัฐบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก  (Law No. 23 of 2002) 
221 มาตรา 70 รัฐบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก  (Law No. 23 of 2002) 
222 มาตรา 78 รัฐบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก  (Law No. 23 of 2002) 
223 อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2558 อ้างอิงจาก 

http://www.bot.or.th 
224 มาตรา 77 รัฐบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก  (Law No. 23 of 2002) 
225 มาตรา 80 รัฐบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก  (Law No. 23 of 2002) 
226 มาตรา 83 รัฐบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก  (Law No. 23 of 2002) 



162 
 

เงินไทยประมาณ 156,100 ถึง 780,700 บาท) ส าหรับผู้ที่ลักพาเด็ก ซื้อหรือขายอวัยวะจากเด็ก  
ต้องระวางโทษอัตราเดียวกัน227 นอกจากนี้ ผู้ที่หลอกลวง โกหก หรือชักจูงให้เด็กเลือกนับถือศาสนา
อ่ืน โดยที่รู้หรือควรรู้ได้ว่าเด็กไม่ได้เข้าใจถึงการกระท า ในการเปลี่ยนการนับถือศาสนาของตน  
ต้องระวางโทษ จ าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100 ล้านรูปีอินโดนีเซีย (คิดเป็นเงินไทยประมาณ 
258,250 บาท) หรือทั้งจ าทั้งปรับ228 ซึ่งความผิดฐานที่ต้องรับโทษหนักท่ีสุดก็คือ การกระท าที่ท าให้ 
หรือยินยอมให้เด็กเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ไม่ว่าจะเป็นการผลิต จัดจ าหน่าย หรือเสพ ต้องระวางโทษ 
ประหารชีวิต หรือจ าคุกตลอดชีวิต หรือจ าคุกตั้งแต่ 5 ถึง 20 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50 ถึง 500 ล้านรูปี
อินโดนีเซีย (คิดเป็นเงินไทยประมาณ 129,000 ถึง 1,290,000 บาท) แต่ในกรณีที่ความผิดนั้นได้
กระท าโดยนิติบุคคล ให้นิติบุคคลและ/หรือ กรรมการต้องรับผิด229 และให้เพ่ิมโทษปรับอีก 1 ใน 3  
ของโทษปกติอีกด้วย 

 
2.2 กฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมของสตรี   

 ประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรเพศชายมากกว่าเพศหญิงเล็กน้อย  
โดยปัจจุบันมีประชากรเพศหญิงประมาณ 125 ล้านคน จากประชากรทั้งหมดประมาณ 264 ล้านคน230 
แต่เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่นั้นจะนับถือศาสนาอิสลาม ท าให้มีความเคร่งครัดของวัฒนธรรม  
และประเพณีตามกฎหมายศาสนา เช่น กฎหมายครอบครัว อนุญาตให้ผู้ชายสามารถมีภรรยา 
ได้มากกว่าหนึ่งคนแต่ห้ามมิให้สตรีมีสามีมากกว่าหนึ่งคน การก าหนดให้ชายเป็นหัวหน้าครอบครัว 
รวมถึงโดยประเพณีทางสังคมแล้ว สตรีจะเป็นผู้ใช้แรงงานภายในครัวเรือน สตรีจึงไม่มีสิทธิเสรีภาพ
เทียบเท่าบุรุษ และขาดโอกาสด้านการศึกษา ทางสังคม และการพัฒนาตนเอง เช่น การเข้าถึง
การศึกษา การเลือกท างานตามที่ตนสนใจ เป็นต้น แม้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย  
ค.ศ. 1945 (พ.ศ. 2488) จะได้บัญญัติถึงความเท่าเทียมกัน และการห้ามมิให้เลือกปฏิบัติไว้  
โดยก าหนดให้กฎหมายที่ออกโดยฝ่าฝืนหลักการนี้จะไม่มีผลใช้บังคับก็ตาม 

แต่ในปัจจุบันประเทศอินโดนีเซียก็ยังไม่ได้มีบทบัญญัติรับรองหลักการดังกล่าวไว้ 
อย่างชัดเจนว่าชายและหญิงมีสถานะเท่าเทียมกัน และจากการส ารวจวิจัยของธนาคารโลกพบว่า
รัฐบาลอินโดนีเซียมีความพยายามยกระดับสถานภาพทางกฎหมายของผู้หญิงในอินโดนีเซียตลอดมา 

                                                           
227 มาตรา 85 รัฐบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก  (Law No. 23 of 2002) 
228 มาตรา 86 รัฐบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก  (Law No. 23 of 2002) 
229 มาตรา 90 รัฐบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก  (Law No. 23 of 2002) 
230 Worldbank, “Data and Research,” Retrieved on  10 November 2018 from 

https://data.worldbank.org/country 
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ที่ส าคัญคือใน ค.ศ. 1974 (พ.ศ. 2517) มีการตรากฎหมายอนุญาตให้ผู้หญิงที่แต่งงานแล้วสามารถเปิด
บัญชีธนาคารในชื่อของตนเองได้ 

นอกจากนี้ สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเกี่ยวกับการยอมรับเรื่องความสามารถของสตรีเพศ 
นั่นคือ การเข้าสู่ต าแหน่งของนางเมกาวาตี เซตียาวาตี ซูการ์โนปูตรี ประธานาธิบดีหญิงคนแรก 
ของประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างปี ค.ศ. 2001–2004 (พ.ศ. 2544–2547) ซึ่งเป็นการให้โอกาสแก่
ผู้หญิงในการด ารงต าแหน่งผู้น าสูงสุดของประเทศ เช่นเดียวกับการให้โอกาสแก่สตรีเพศให้มีบทบาท
ทางการเมืองผ่านกฎหมายการเลือกตั้งที่ก าหนดให้การส่งรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง 
ในการเลือกตั้งทั้งในระดับรัฐบาลกลาง และรัฐบาลท้องถิ่น ว่าจะต้องมีสัดส่วนรายชื่อผู้หญิงในบัญชี
รายชื่ออย่างน้อยร้อยละ 30 ของรายชื่อทั้งหมด  

อย่างไรก็ตาม แม้ประเทศอินโดนีเซียจะได้มีการอนุวัติการกฎหมายอนุสัญญาว่าด้วย  
การขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบ231 (Law No. 7 of 1984) แล้วก็ตาม แต่ประเทศอินโดนีเซีย
ก็มิได้มีการบัญญัติกฎหมายเพ่ือรองรับหรือส่งเสริมหรือพิทักษ์สิทธิสตรีเป็นการเฉพาะ ดังนั้น ปัจจุบัน
การคุ้มครองสวัสดิภาพและการให้สวัสดิการแก่สตรีนั้น จึงปรากฏอยู่ในกฎหมายต่าง ๆ เช่น กฎหมาย
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และกฎหมายว่าด้วยความรุนแรงในครอบครัว เป็นต้น  

2.2.1 รัฐบัญญัติว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Law No. 39 of 1999)232  
ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ค.ศ. 1945 (พ.ศ. 2488) มาตรา 28A 

ได้บัญญัติถึงสิทธิมนุษยชนว่า “ทุกคนไม่ว่าชายหรือหญิงมีสิทธิที่จะมีชีวิตอยู่และเพ่ือปกป้องชีวิต 
และการด ารงอยู่ของตน” ประกอบกับรัฐบัญญัติว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Law No. 39 of 1999)  
ได้รับรองให้สิทธิให้แก่สตรี ในฐานะเป็นสิทธิมนุษยชน233 และให้มีสิทธิได้รับความคุ้มครอง 
ตามกฎหมาย 6 ประการ ดังต่อไปนี้ 

1) สิทธิด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ในระบบการเลือกตั้ง ระบบพรรคการเมือง หรือระบบ
การคัดเลือกบุคคลเป็นตัวแทนขององค์กรต่าง ๆ เช่น การแต่งตั้งผู้บริหาร ผู้พิพากษา และข้าราชการ
จะต้องก าหนดสัดส่วนของสตรี เพ่ือให้สตรีมีสิทธิได้รับเลือกด ารงต าแหน่ง และมีสิทธิ ในการลงสมัคร 
หาเสียง และด าเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกที่อย่างเหมาะสม และเท่าเทียม234 

2) สิทธิในสัญชาติของสตรี ส าหรับสตรีซึ่งได้สมรสกับบุคคลต่างสัญชาติ การสมรส

                                                           
231 Convention on the Elimination All Forms of Discrimination Against Women 

(CEDAW). 
232 Law on Human Rights (Law No. 39 of 1999). 
233 มาตรา 45 รัฐบัญญัติว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Law No. 39 of 1999) 
234 มาตรา 46 รัฐบัญญัติว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Law No. 39 of 1999) 
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จะไม่ท าให้สัญชาติของสตรีเปลี่ยนไปตามสัญชาติสามีโดยทันที แต่สตรีจะมีสิทธิในการเลือกที่จะคงไว้
ซึ่งสัญชาติเดิม หรือเปลี่ยนสัญชาติ หรือขอคืนสัญชาติเดิม235  

3) สิทธิในการได้รับการศึกษา ก าหนดให้สตรีและบุรุษมีสิทธิเท่าเทียมในการเข้าถึง
การเรียนและการศึกษา236  

4) เสรีภาพในการประกอบอาชีพ สตรีมีสิทธิที่จะเลือก ได้รับเลือก หรือได้รับ 
การมอบหมายงาน ต าแหน่ง หรือวิชาชีพที่เหมาะสมตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง โดยสตรีมีสิทธิที่จะได้รับ
ความคุ้มครองพิเศษในการปฏิบัติงานหรือในสาขาวิชาชีพซึ่งอาจเป็นการป้องกันความปลอดภัย  
และ/หรือสุขภาพในระบบสืบพันธุ์ อีกทั้งมีสิทธิพิเศษที่จะได้รับการรับรอง และคุ้มครองอันเกี่ยวเนื่อง 
จากระบบสืบพันธุ์ตามกฎหมาย237 

5) สิทธิในการด าเนินคดีด้วยตนเอง สตรีซึ่งบรรลุนิติภาวะหรือสมรสแล้ว มีอ านาจ
ในการด าเนินคดีแพ่งและอาญาในฐานะปัจเจกชนในคดใีด ๆ เว้นแต่ขัดกับกฎหมายทางศาสนา238 

6) ในระหว่างการสมรส สามีและภรรยามีสิทธิและหน้าที่เท่าเทียมกันในเรื่อง
ทั้งหมดอันเกี่ยวกับการสมรส สิทธิในการติดต่อบุตร และสิทธิเหนือทรัพย์สินร่วมกัน เมื่อเกิดการหย่า 
ภรรยาและคู่สมรสเดิมมีสิทธิและหน้าที่เท่าเทียมกันในเรื่องทั้งหมดอันเกี่ยวกับบุตร โดยค านึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของบุตรเป็นหลัก และภรรยาและคู่สมรสมีสิทธิเท่าเทียมกันในเรื่องทั้งหมดอันเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินร่วมกัน โดยไม่ขัดหรือแย้งกับสิทธิของบุตร ตามข้อบัญญัติของกฎหมายในเรื่องนั้น ๆ239 

 
2.2.2 รัฐบัญญัติว่าด้วยความรุนแรงในครอบครัว (Law No. 23 of 2004)240 

ด้วยเหตุที่ประเทศอินโดนีเซียมีศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจ าชาติ ตามที่ได้
รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ค.ศ. 1945 (พ.ศ. 2488) มาตรา 29(1) ดังนั้น  
การใช้สิทธิและการด าเนินหน้าที่ภายในครอบครัวจะต้องตั้งอยู่บนหลักการของกฎเกณฑ์ทางศาสนา 
เพ่ือให้ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขโดยรู้จักควบคุมตนเอง ในกรณีที่สถาบันครอบครัว 
ถูกคุกคามหรือบุคคลไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ เป็นเหตุให้เกิดความรุนแรงในครอบครัว อันได้แก่
การกระท าใด ๆ ที่ท าให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย หรือสภาพจิตใจของบุคคลในครอบครัวโดยเฉพาะ 

                                                           
235 มาตรา 47 รัฐบัญญัติว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Law No. 39 of 1999) 
236 มาตรา 48 รัฐบัญญัติว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Law No. 39 of 1999) 
237 มาตรา 49 รัฐบัญญัติว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Law No. 39 of 1999) 
238 มาตรา 50 รัฐบัญญัติว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Law No. 39 of 1999) 
239 มาตรา 51 รัฐบัญญัติว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Law No. 39 of 1999) 
240 Law on the Elimination of Domestic Violence (Law No. 23 of 2004). 
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เด็กและผู้หญิง ซึ่งอาจน าไปสู่ความทุกข์ทรมานและ/หรือภัยคุกคามต่อเสรีภาพ อันเป็นบ่อเกิด 
ของความไม่มั่นคงและความอยุติธรรมในสังคม จึงเป็นหน้าที่ของรัฐและประชาชนที่จะด าเนินการ 
เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว และจ าเป็นต้องมีการตรากฎหมายขึ้นเพ่ือป้องกันและคุ้มครองเหยื่อ  
ซึ่งโดยส่วนมากจะเป็นเด็กและผู้หญิง ดังนั้น รัฐบาลอินโดนีเซียจึงได้มีการประกาศใช้รัฐบัญญัติว่าด้วย
ความรุนแรงในครอบครัว (Law No. 23 of 2004) ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 
เกี่ยวกับความเสมอภาคทางเพศ การขจัดการเลือกปฏิบัติและเพ่ือปกป้องผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของความ
รุนแรง รวมถึงการก าหนดบทลงโทษให้แก่ผู้กระท าความผิด ตลอดจนการก าหนดมาตรการรักษาความ
สามัคคีในครอบครัว โดยกฎหมายฉบับนี้ได้มุ่งเน้นถึงบทบาทของรัฐบาล และชุมชน ในการคุ้มครอง 
และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพส าหรับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ โดยก าหนดหน้าที่ส าหรับผู้บังคับใช้กฎหมาย  
ผู้ให้บริการด้านสาธารณสุข ผู้ให้บริการสังคมสงเคราะห์ อาสาสมัคร และผู้ให้ค าปรึกษาเหยื่อความ
รุนแรงในครอบครัว เพ่ือที่บุคคลดังกล่าวจะได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา และสามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการของสถาบันครอบครัวได้ดียิ่งขึ้น โดยผู้ตกเป็นเหยื่อหรือผู้ถูกกระท าความรุนแรง  
จากครอบครัว จะมีสิทธิได้รับการคุ้มครองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ต ารวจ ส านักงานอัยการ  
และศาล ในส่วนเกี่ยวข้องการพิจารณาคดี และมีสิทธิได้รับบริการเกี่ยวกับการตรวจรักษาสุขภาพ
ทางการแพทย์ อันเนื่องจากการถูกท าร้ายจากการกระท าความรุนแรงในครอบครัว รวมถึงการปกปิด
หรือการรักษาความลับของผู้เสียหาย และการเยียวยาด้านจิตใจจากนักสังคมสงเคราะห์อีกด้วย 

นอกจากนี้ ยังมีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการเสริมสร้างพลังให้แก่ 
สตรีเพศ (Women Empowering) เช่น การให้ข้อมูลการศึกษา และการสื่อสารเกี่ยวกับการป้องกัน
ความรุนแรงในครอบครัว เพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันตนเอง
และครอบครัว ทั้งนี้ เพ่ือวัตถุประสงค์ให้สตรีเพศและเด็กมีความปลอดภัยและใช้ชีวิตอย่างปกติสุข  

2.2.3 มาตรการคุ้มครองสตรีในด้านอ่ืน ๆ  
นอกจากการให้ความคุ้มครองแก่สตรีเพศตามรัฐบัญญัติว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 

(Law No. 39 of 1999) และรัฐบัญญัติว่าด้วยความรุนแรงในครอบครัว (Law No. 23 of 2004) 
ข้างต้นแล้ว ประเทศอินโดนีเซียยังมีความพยายามในการคุ้มครองและรับรองสิทธิของสตรี ใน 
ด้านต่าง ๆ เพ่ิมเติม โดยอาศัยอ านาจแห่งกฎหมายและมาตรการของรัฐ ด้วยการออกค าสั่ง
ประธานาธิบดีว่าด้วยการบูรณาการทางเพศเพ่ือการพัฒนาประเทศ (Presidential Instruction No. 9 
of 2000) ซึ่งมีสาระส าคัญว่า ในการก าหนดนโยบายและกลยุทธ์หลักของรัฐบาลและรัฐบาลท้องถิ่น 
รวมทั้งในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานภาครัฐจะต้องค านึงถึงการลดความเหลื่อมล้ าทางเพศ  
และก าจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี ตัวอย่างเช่น การด าเนินการของรัฐ ดังต่อไปนี้  

1) ด้านการศึกษาและการฝึกวิชาชีพ การสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศในการ
เข้าถึงระบบการศึกษา ซึ่งมีการพัฒนาไปอย่างมาก เห็นได้ชัดจากผลของอัตราความสามารถในการ
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อ่านเขียนระหว่างสตรีต่อบุรุษที่เพ่ิมขึ้น หรือการมีส่วนร่วมในการท างานของสตรีในหน่วยงาน 
หรือองค์กรภาคอ่ืน ๆ นอกจากภาคเกษตรกรรม และการที่สตรีมีส่วนร่วมมากขึ้นในกิจกรรมทาง
การเมืองและในกระบวนการกฎหมาย รวมถึงความเท่าเทียมทางเพศในการได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โดยปัจจุบันเด็กหญิงในประเทศอินโดนีเซียเริ่มให้ความส าคัญกับการเรียนในระดับมัธยมต้นเพ่ิมขึ้น
กว่าเดิมอย่างมีนัยส าคัญ แต่อย่างไรก็ตาม สตรีชาวอินโดนีเซียก็ยังขาดแคลนการศึกษาในระดับ 
ที่สูงขึ้น เช่น การศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย เนื่องจากมีปัญหาหลายประการ เช่น ความไกล 
ของสถานศึกษา ค่านิยมในการสมรสเร็ว หรือจ านวนสถานศึกษาที่จ ากัด รวมถึงข้อจ ากัดในการ
แบ่งแยกเพศเพ่ือเข้ารับการศึกษา เป็นต้น 

2) ด้านสุขภาพอนามัยสตรี โดยค าสั่งประธานาธิบดีว่าด้วยการบูรณาการเรื่องเพศ
ในการพัฒนาประเทศ (Presidential Instruction No. 9 of 2000) ฉบับนี้ ได้ก าหนดให้หน่วยงาน
ภาครัฐทั้งในระดับท้องถิ่นหรือส่วนกลางจะต้องตระหนักถึงมุมมองเกี่ยวกับเพศ ตั้งแต่ขั้นตอน 
การวางแผน ติดตาม และประเมินผลการท างาน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งเน้นการเข้าถึงบริการ 
ทางสุขภาพแก่สตรี/มารดา และบุตร และลดอัตราการตายของมารดาในระหว่างการคลอดบุตร 
ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญของประเทศอินโดนีเซีย 

3) ด้านความปลอดภัยในการด ารงชีวิต เนื่องจากประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศ
ที่มีความหลากหลายทั้งศาสนาและเชื้อชาติ จึงมีปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นอยู่เสมอ ส าหรับ ในบาง
พ้ืนที่ความขัดแย้งดังกล่าวก็มีความรุนแรงถึงขนาดมีการใช้อาวุธต่อสู้กัน ท าให้ประชาชนชาวอินโดนีเซีย
รวมถึงสตรีเพศต้องตกอยู่ในสภาวะการขัดแย้งทางอาวุธ (armed conflict) โดยในบางพ้ืนที่ก็ได้รับ
ความเดือดร้อนจากขบวนการแบ่งแยกดินแดน (อาเจะห์) ท าให้สตรีและเด็กจ านวนมากต้องอพยพหนี
ออกจากพ้ืนที่ เป็นเหตุให้บุคคลกลุ่มนี้ต้องตกอยู่ในสภาพของบุคคลซึ่งถูกขับไล่หรือเป็นผู้ลี้ภัย ส าหรับ
วิธีการแก้ปัญหาดังกล่าว รัฐบาลอินโดนีเซียได้ร่วมกับองค์กรภาคเอกชน และชุมชนในท้องถิ่นเพ่ือหา
มาตรการรับรองและช่วยเหลือผู้เคราะห์ร้ายเหล่านี้ เช่น การส่งตัวกลับภูมิล าเนา หรือการย้ายถิ่นฐาน 
(ส าหรับบุคคลซึ่งเห็นด้วยกับการย้ายถิ่นฐาน) นอกจากนี้ ประเทศอินโดนีเซียยังเป็นประเทศที่ได้รับ
ผลกระทบจากภัยธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง เช่น แผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิ ภูเขาไฟระเบิด น้ าท่วมฉับพลัน 
โคลนถล่ม และไฟป่า เป็นต้น ท าให้ประชากรชาวอินโดนีเซีย ต้องประสบปัญหาความเดือดร้อน  
และได้รับอันตรายต่อร่างกาย ชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนการสูญเสียชีวิตจ านวนมาก ดังนั้น ภารกิจส าคัญ
ของรัฐบาลอินโดนีเซียในด้านความปลอดภัยในการด ารงชีวิต จึงครอบคลุมถึงความปลอดภัยจากภัย
ธรรมชาติ โดยรัฐบาลจะมีหน่วยงานประสานงานระดับชาติ และโครงการพัฒนาระหว่างประเทศ  
ทั้งในระดับกลางและส่วนภูมิภาค เพ่ือรองรับการแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้น เช่น การให้ความช่วยเหลือ
ด้านที่อยู่อาศัย ค่าใช้จ่าย และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ตามสมควร 
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2.3 กฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการผู้สูงอายุ 
ประเทศอินโดนี เซียได้ เริ่มเข้าสู่ สั งคมผู้สู งอายุ ในระหว่างปี  ค.ศ. 1997 - 1999  

(พ.ศ. 2540 – 2542) ซึ่งเป็นช่วงที่เศรษฐกิจของประเทศอินโดนีเซีย เริ่มฟ้ืนตัวจากวิกฤตเศรษฐกิจ  
ต้มย ากุ้ง241 ประกอบกับผลการศึกษาของธนาคารเพ่ือการพัฒนาเอเชียพบว่าภายใน ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 
2563) จ านวนประชากรของประเทศอินโดนีเซียที่มีอายุเกิน 60 ปีจะมีสัดส่วนเป็นร้อยละ 11 ของ
จ านวนประชากรทั้งหมด242 และผลการศึกษาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ พบว่า  
ใน ค.ศ. 2050 (พ.ศ. 2593) ประชากร 1 ใน 3 ของจ านวนประชากรทั้งหมดจะมีอายุเกิน 55 ปี243 ซ่ึง
กฎหมายอินโดนีเซียในปัจจุบัน ก าหนดอายุเกษียณของวัยท างานไว้ที่ 55 ปี ดังนั้น ในอนาคตสัดส่วน
ประชากรผู้สู งอายุจะเพ่ิมมากขึ้น โดยมีสาเหตุมาจาก 2 ประการ ได้แก่  1. อายุขัยเฉลี่ย  
ของประชากรอินโดนีเซียที่เพ่ิมขึ้นจาก 45 ปี ใน ค.ศ. 1970 (พ.ศ. 2513) เป็น 66 ปี ใน ค.ศ. 2004 
(พ.ศ.  2547) 244 และ 2 อัตราการเกิดที่ลดลง อันเป็นผลเนื่องมาจากนโยบายคุมก า เนิด  
ท าให้ปัจจุบันประเทศอินโดนีเซียมีประชากรผู้สูงอายุราวเกือบ 2 ล้านคน (อาศัยอยู่ ในเขตชนบท
ประมาณ 10 ล้านคนและอยู่ในเขตเมืองอีกประมาณ 8 ล้านคน)245 ในจ านวนผู้สูงอายุเหล่านี้มีผู้สูงอายุ
กว่าครึ่งยังคงท างาน ในลักษณะรับจ้างทั่วไปหรือเกษตรกรรมอยู่246 อย่างไรก็ตามรายได้จากการท างาน
ดังกล่าว ก็ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ ท าให้ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ต้องพ่ึงพาการเลี้ยงดูของบุตรหลาน  
ซึ่งในปัจจุบันคนหนุ่มสาวเหล่านี้ก็ได้ย้ายเข้าไปท างานในเมือง ท าให้ผู้สูงอายุไม่ได้รับการดูแล 
จากครอบครัวเหมือนอย่างในอดีต247 เป็นเหตุให้ปัจจุบันประเทศอินโดนีเซียก าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
ซึ่งเป็นช่วงวัยที่มีปัญหาในการหาเลี้ยงตนเอง รวมถึงมีภาระค่าใช้จ่ายในการสาธารณสุขจ านวนมาก  
ท าให้รัฐบาลอินโดนีเซียต้องแบกรับในการดูแลผู้สูงอายุ เกิดเป็นปัญหาในระดับประเทศที่รัฐบาล
อินโดนีเซียมีความพยายามที่จะจัดการปัญหาดังกล่าว โดยจัดท าสวัสดิการให้ผู้สูงอายุ เพ่ือให้ผู้สูงอายุ
สามารถด ารงชีพอยู่ได้อย่างมีคุณภาพและไม่เป็นภาระของครอบครัว  

 

                                                           
241 Alex Arifianto, Public Policy to the Early in Indonesia Current Policy and Future 

Directions,” (Jakarta: SMERU Research Institute, 2006), p. 4. 
242 ADB 2004; p 47. 
243 ILO, 2003. 
244 UNDP, 2003. 
245 ADB 2004; p 47. 
246 Koesobjono and Sarwono; 2003. 
247 Hugo 1996; p 17. 
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การด าเนินการด้านสวัสดิการผู้สูงอายุ รัฐบาลอินโดนีเซียตั้งแต่สมัยประธานาธิบดี  
ซูการ์โน เมื่อปี ค.ศ. 1965 (พ.ศ. 2508) ได้มีการตรารัฐบัญญัติว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือทางสังคม 
แก่ผู้สูงอายุ (Law No. 4 of 1965) ขึ้น โดยกฎหมายฉบับนี้จัดว่าเป็นกฎหมายที่มีความก้าวหน้ามาก 
เนื่องจากในสมัยนั้นจ านวนประชากรผู้สูงอายุของอินโดนีเซียยังมีจ านวนน้อยมาก โดยกฎหมายฉบับนี้
ได้ให้ค านิยามไว้ว่า “ผู้สูงอายุ คือ ผู้ที่ไม่สามารถท างานได้เนื่องจากอายุมากและไม่มีแหล่งรายได้
เพียงพอต่อการด ารงชีพ” ซึ่งภายใต้กฎหมายฉบับนี้ผู้สูงอายุจะได้รับความช่วยเหลือเป็นเงินค่าบริการ
สาธารณสุข และการดูแลในระยะยาว แต่อย่างไรดีตามกฎหมายดังกล่าวก็เปรียบเสมือนนโยบาย 
ที่ไม่เคยถูกใช้บังคับอย่างจริงจัง ซึ่ง ในถัดมา ปี ค.ศ. 1966 (พ.ศ. 2509) เมื่อนายพลซูฮาร์โต 
ได้ท ารัฐประหารและแต่งตั้ งตนประธานาธิบดี  กฎหมายฉบับนี้ก็ ไม่ เคยถูกน ามาใช้ อีกเลย  
กระทั่งในปัจจุบันได้มีการตรารัฐบัญญัติว่าด้วยสวัสดิการผู้สูงอายุ (Law No. 13 of 1998)  
ขึ้นใน ค.ศ. 1998 (พ.ศ. 2541) จึงท าให้การสวัสดิการผู้สู งอายุ เกิดเป็นรูปธรรมมากยิ่ งขึ้น  
โดยปัจจุบันประเทศอินโดนีเซียมีกฎหมายเกี่ยวข้องกับการให้สวัสดิการแก่ผู้สูงอายุที่ส าคัญจ านวน  
3 ฉบับ ได้แก่ รัฐบัญญัติว่าด้วยสวัสดิการแรงงาน (Law No. 3 of 1992) รัฐบัญญัติว่าด้วยสวัสดิการ
ผู้สูงอายุ (Law No. 13 of 1998) และรัฐบัญญัติว่าด้วยการประกันสังคมแห่งชาติ (Law No. 40  
of 2004) ดังนี้ 

2.3.1 รัฐบัญญัตว่ิาด้วยสวัสดิการแรงงาน (Law No. 3 of 1992)248   
ในการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ให้กับแรงงาน โดยกรณีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

และระบบประกันสังคมตามรัฐบัญญัติว่าด้วยสวัสดิการแรงงาน (Law No. 3 of 1992) พ.ศ. 2535  
ได้ก าหนดให้สถานประกอบการที่มีพนักงานตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป และมีเงินเดือนรายเดือนอย่างน้อย  
1 ล้านรูปีอินโดนีเซีย เว้นแต่พนักงานที่มีอายุสัญญาน้อยกว่า 3 เดือนจะได้รับผลประโยชน์กรณีถึงแก่
ความตายเท่านั้น ต้องเข้าสู่ระบบความคุ้มครองสวัสดิการตามกฎหมายฉบับนี้ โดยคุ้มครองดังกล่าวได้
ถูกขยายไปยังลูกจ้างในสถานประกอบการขนาดเล็ก รวมถึงแรงงานนอกระบบ เช่น แรงงานใน
ครอบครัว ชาวประมง และลูกจ้างของสหกรณ์ในชนบท และผู้ประกอบอาชีพอิสระในลักษณะของ
ความคุ้มครองภาคสมัครใจตามกฎหมายฉบับนี้อีกด้วย249 

 

                                                           
248 The Law of the Republic of Indonesia Number 3 of 1992 on Manpower 

Social Security.  
249 Pension & Developmemt network, “Social Security Programs Throughout the 

World: Asia and the Pacific,” Retrieved on 26 June 2018 from 
http://www.pensiondevelopment.org/ 
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1) ความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ 
ภายใต้กฎหมายฉบับนี้ ลูกจ้างหรือแรงงานจะมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ 

จากการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพและระบบประกันสังคม ได้แก่ 1) การรักษาพยาบาลและเงินชดเชย
กรณีบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน  2) การประกันชีวิตกรณีเสียชีวิต  3) สิทธิการ
รักษาพยาบาลของคู่สมรสและบุตร และ 4) สิทธิประโยชน์กรณีเกษียณอายุ (กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ) 
โดยสิทธิประโยชน์กรณีเกษียณอายุ (อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป) ซึ่งผู้สูงอายุจะได้รับเงินจากกองทุนส ารอง 
เลี้ยงชีพในลักษณะของเงินบ าเหน็จหรือเงินบ านาญที่รัฐบาลจะจ่ายให้เป็นเงินก้อนเดียว หรือจ่ายเป็น
งวด ๆ ตามเงื่อนไข หากผู้มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ถึงแก่ความตายเงินดังกล่าวก็จะจ่ายให้กับคู่สมรส
หรือบุตรของผู้นั้นต่อไป 

2) เงื่อนไขการส่งเงินสมทบ 
ส าหรับการจ่ายเงินสมทบเข้าสู่กองทุนส ารองเลี้ยงชีพนี้ กฎหมายได้ก าหนดให้ 

ผู้เอาประกันภัยและนายจ้างต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ในสัดส่วนดังต่อไปนี้  
(1) ผู้เอาประกันภัยหรือผู้ประกันตนจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้รายเดือน (2) นายจ้าง
จ่ายเงินสมทบในอัตราร้อยละ 3.7 ของเงินเดือนรายเดือนของลูกจ้างแต่ละราย บวกกับอีกร้อยละ 0.3 
ของเงินเดือนรายเดือนส าหรับการประกันสังคมให้แก่ลูกจ้างแต่ละราย ในกรณีของความคุ้มครอง 
ภาคสมัครใจ ผู้ประกันตนต้องจ่ายสมทบเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ 
ต่อเดือน และอีกร้อยละ 1 ของรายได้ต่อเดือน ส าหรับการประกันสังคม 

3) การใช้สิทธิกรณีผู้สูงอายุ 
สิทธิประโยชน์ตามกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ จะให้สิทธิแก่ชายและหญิงที่มีอายุครบ 

55 ปีบริบูรณ์ (แม้จะไม่มีเกษียณจากการจ้างงานก็ตาม) โดยผู้ประกันสามารถเลื่อนเวลาการใช้ 
สิทธิประโยชน์จากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพออกไปโดยไม่มีเงื่อนเวลาจ ากัด ซึ่งการเบิกจ่ายเงินภายหลัง
การเกิดสิทธิสามารถท าได้ ในทุกช่วงอายุ ส าหรับสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนจะได้รับเป็น 
เงินส ารองเลี้ยงชีพของผู้สูงอายุ ประกอบด้วยเงินสมทบที่ผู้ประกันตนและนายจ้างร่ วมจ่ายสมทบ 
ในกองทุนส ารองเลี้ยงชีพทั้งหมด พร้อมกับดอกเบี้ย โดยผู้ประกันตนสามารถเลือกเบิกจ่ายเป็น  
เงินก้อนเดียวหรือรายงวดก็ได้  

2.3.2 รัฐบัญญัติว่าด้วยสวัสดิการผู้สูงอายุ (Law No. 13 of 1998)  
เมื่อประธานาธิบดีฮาบีบีได้เข้ารับต าแหน่ง ภายหลังจากที่รัฐบาลเผด็จการ 

ของประธานาธิบดีซูฮาร์โตได้ล้มลงจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจต้มย ากุ้ง ใน ค.ศ. 1998 (พ.ศ. 2541) 
รัฐบาลอินโดนีเซียก็ได้มีการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับ หนึ่งในจ านวนนั้นได้แก่ กฎหมายเกี่ยวกับ
สวัสดิการผู้สูงอายุ หรือรัฐบัญญัติว่าด้วยสวัสดิการผู้สูงอายุ (Law No. 13 of 1998) ซ่ึงกฎหมายฉบับ
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นี้ได้รับรองให้ผู้สูงอายุ (บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป)250 ให้มีสิทธิเท่ากับเท่าเทียมกับบุคคล
ในวัยอ่ืน ๆ ในการที่จะได้รับบริการสาธารณะ251 ที่ส าคัญ อยู่ 6 ด้าน ได้แก่ (1) บริการทางศาสนา 
และความเชื่อ (2) บริการด้านสาธารณสุข (3) บริการด้านการจ้างงาน (4) บริการด้านการศึกษา 
และการฝึกอบรม (5) สิทธิพิเศษในการใช้สาธารณูปโภคของรัฐและการให้ความช่วยเหลือทาง
กฎหมาย (6) สิทธิในการได้รับการคุ้มครองส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่สามารถท างานได้  และสิทธิในการ
ได้รับความช่วยเหลือทางสังคมส าหรับผู้สูงอายุที่ยังสามารถท างานได้  

อนึ่ง จะเห็นได้ว่ากฎหมายฉบับนี้ได้แยกผู้สูงอายุออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
ผู้สูงอายุที่ยังสามารถท างานได้ และผู้สูงอายุที่ไม่สามารถท างานได้แล้ว โดยผู้สูงอายุทั้งสองประเภท 
จะได้รับสวัสดิการจากรัฐที่แตกต่างกันตามความต้องการ  ทั้งนี้  ขึ้นอยู่กับกฎหมายล าดับรอง 
จะเป็นตัวก าหนด ซ่ึงในปัจจุบันก็ยังไม่มีการตรากฎหมายดังกล่าว  

นอกจากนี้ กฎหมายดังกล่าวยังก าหนดหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุให้เป็นหน้าที่
ของรัฐบาล ชุมชน และครอบครัว โดยก าหนดให้มีการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติในการปรับปรุงสวัสดิการ
ผู้สูงอายุ ทุก ๆ 5 ปี252 โดยหน่วยงานที่หน้าที่ในการก าหนดยุทธศาสตร์ ได้แก่ กระทรวงสวัสดิการ
สังคม และปัจจุบันยุทธศาสตร์ได้ก าหนดให้มีการด าเนินงานด้านการประสานความร่วมมือ  
ระหว่างสถาบันต่าง ๆ ของรัฐบาล ชุมชน สถาบันเอกชน ภาคประชาสังคม รวมทั้ง ก าหนดให้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ จะต้องค านึงถึงการพัฒนา และการให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัว
และสังคมตลอดการปรับปรุงผู้สูงอายุอีกด้วย 

2.3.3 รัฐบัญญัติว่าด้วยการประกันสังคม (Law No. 40 of 2004)  
รัฐบัญญัติว่าด้วยการประกันสังคม (Law No. 40 of 2004) ได้ก าหนดมาตรการ

ต่าง ๆ เกี่ยวกับระบบประกันสังคมของประเทศอินโดนีเซียเพ่ือคุ้มครองสิทธิการได้รับสวัสดิการ
ส าหรับผู้ใช้แรงงานไว้อย่างกว้างขวาง 253 ครอบคลุมถึงกองทุนประกันสังคมส าหรับผู้สูงอายุ   
และการออมทรัพย์ส าหรับผู้สูงอายุเพ่ือการประกันสุขภาพ การประกันการเจ็บป่วย รวมถึงเงิน
บ าเหน็จบ านาญ โดยก าหนดเป้าหมายว่าภายในระยะเวลา 10 ปีนับตั้งแต่การใช้บังคับกฎหมาย  
ระบบการประกันสังคมในประเทศอินโดนีเซียจะต้องครอบคลุมสิทธิประโยชน์แก่แรงงานทุกคน 
รวมถึงผู้ที่ ไม่อยู่ ในระบบแรงงาน ผู้ว่างงาน และคนจน และในที่นี้ผู้วิจัยจะกล่าวถึงรูปแบบ 

                                                           
250 มาตรา 1 แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยสวัสดิการผู้สูงอายุ (Law No. 13 of 1998) 
251 มาตรา 5 แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยสวัสดิการผู้สูงอายุ (Law No. 13 of 1998) 
252 มาตรา 8 แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยสวัสดิการผู้สูงอายุ (Law No. 13 of 1998) 
253 มาตรา 18 แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยการประกันสังคม (Law No. 40 of 2004) 
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การด าเนินการตามกฎหมายฉบับนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องสวัสดิการของผู้สูงอายุ ซึ่งสามารถแยกพิจารณา
ได ้2 ประการ ได้แก่ โครงการเกษียณอายุ และโครงการออมทรัพย์เพื่อการเกษียณอายุ ดังนี้ 

1) โครงการเกษียณอายุ ส าหรับการประกันสังคมในโครงการเกษียณอายุ รัฐบาล
อินโดนีเซียได้เลือกใช้ระบบประกันสังคมที่ก าหนดผลประโยชน์ไว้แน่นอน (defined-profits of  
old age pension) โดยผลประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับขึ้นอยู่กับจ านวนปีที่ท างาน อายุ และเงินเดือน 
ที่ได้รับ ซึ่งรัฐบาลและนายจ้างจะต้องรับผิดชอบในการจ่ายเงินสมทบเพ่ือให้ลูกจ้างได้รับผลประโยชน์
ตามที่ก าหนดไว้ โดยกฎหมายก าหนดสิทธิให้ลูกจ้างจะมีสิทธิได้รับเงินบ านาญ เมื่อได้จ่ายเงิน  
เข้ากองทุน 15 ปีขึ้นไป หากไม่ถึงจะมีสิทธิได้รับเพียงบ าเหน็จ254 โดยบ านาญที่ได้จะมีจ านวนเท่ากับ
ร้อยละ 70 ของค่าแรงขั้นต่ า ปัญหาของโครงการนี้คือ ก่อนที่โครงการจะมีอายุครบ 15 ปี ยังไม่มีเงิน
เข้ากองทุนมากเพียงพอที่จะจ่ายให้ผู้สูงอายุที่เกษียณอายุ ในปัจจุบัน รวมทั้งผู้สูงอายุที่เข้าร่วม
โครงการ ก็ยังไม่สามารถจ่ายเงินเข้ากองทุนได้ 15 ปีขึ้นไปท าให้มีสิทธิ์ได้รับเพียงบ าเหน็จเท่านั้น  
โดยการค านวณบ าเหน็จจะน าจ านวนเงินทั้งหมดที่ได้จ่ายสมทบเข้ากองทุน บวกกับผลตอบแทน 
จากการลงทุนแล้วจ่ายเป็นเงินก้อนเดียว อนึ่ง ในจ านวนแรงงานทั้งหมดของประเทศอินโดนีเซีย 
ยังมีแรงงานนอกระบบจ านวนมาก ซึ่งมีรายได้น้อยกว่าอัตราค่าแรงขั้นต่ า ท าให้ปัจจุบันการแก้ไข
ปัญหากรณีผู้สูงอายุมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพในปัจจุบัน จึงยังไม่สามารถแก้ไขได้ทั้งหมด  

2) โครงการออมทรัพย์เพ่ือการเกษียณอายุ  เป็นโครงการที่รัฐบาลก าหนด 
ให้ผู้สูงอายุทุกคนจะต้องออมทรัพย์ในท านองเดียวกับรัฐบัญญัติว่าด้วยสวัสดิการแรงงาน (Law No. 3 
of 1992) ที่ก าหนดให้แรงงานทุกคนต้องออมทรัพย์ โดยโครงการนี้ก าหนดให้ทายาทของผู้ออมทรัพย์
เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ในกรณีที่ผู้ฝากเงินเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวร ซึ่งจ านวนเงินที่จะได้รับ 
มีจ านวนเท่ากับจ านวนเงินที่ได้สะสมไว้ทั้งหมด รวมกับดอกผลจากการลงทุนของโครงการ และนอกจากนี้
ผู้ออมยังสามารถถอนเงินที่ออมไว้ได้ 5 ปีก่อนเกษียณอายุ รวมทั้งยังสามารถน าเงินส่วนหนึ่ง 
จากการออมไปเป็นสินเชื่อได้255  

ส าหรับโครงการทั้งสองข้างต้นนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องจ่ายเงินสมทบเพ่ือเกิด
สิทธิในการเข้าร่วมโครงการตามเงื่อนไขที่กฎหมายก าหนด โดยในกรณีของลูกจ้างนั้น นายจ้างจะเป็น 
ผู้หักเงินออกจากเงินเดือนและน าส่งให้กับรัฐ แต่หากเป็นลูกจ้างไม่ประจ าหรือประกอบอาชีพอิสระ 
ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการจะต้องจ่ายเงินในอัตราคงที่น าส่งเข้าโครงการ โดยกรณีของลูกจ้างประจ า 
นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนในจ านวนเท่ากับท่ีลูกจ้างจ่ายเงินสมทบด้วย และรัฐบาล
จะสมทบจ่ายเงินให้อีกทางหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตามที่ผ่านมารัฐบาลอินโดนีเซียได้ตั้งงบประมาณไว้ 

                                                           
254 มาตรา 41 แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยการประกันสังคม (Law No. 40 of 2004) 
255 มาตรา 37 แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยการประกันสังคม (Law No. 40 of 2004) 
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เพ่ือการด าเนินการดังกล่าวไว้ต่ ามาก ท าให้โครงการต่าง ๆ ยังไม่ประสบความส าเร็จและไม่สามารถ 
ให้สวัสดิการแก่ผู้สูงอายุได้อย่างทั่วถึง256  

นอกจากนี้ ใน ค.ศ. 2003 (พ.ศ. 2546) รัฐบาลอินโดนีเซียได้ด าเนินการปรับปรุง
ยุทธศาสตร์ชาติในเรื่องสวัสดิการผู้สูงอายุ โดยมีนโยบายเพ่ิมแผนการให้สวัสดิการในรูปแบบต่าง ๆ 
เพ่ือให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น บ านาญผู้สูงอายุ การออมของผู้สูงอายุ การประกันสุขภาพ 
การประกันการบาดเจ็บเนื่องจากการท างานและเสียชีวิต โดยมีข้อเสนอต่อการจัดท านโยบายดังกล่าว 
5 ประการ คือ 

1) นโยบายเกี่ยวกับผู้สูงอายุควรมีลักษณะพลวัตร กล่าวคือ ต้องง่ายต่อการ
ปรับเปลี่ยนไปสู่เงื่อนไขใหม่ เช่น การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างประชากร การปรับปรุงระบบดูแล
สุขภาพ การให้เงินทุนช่วยเหลือ โดยควรศึกษาข้อมูลจากประเทศอ่ืน ๆ ที่เข้าสู่สภาพสังคมผู้สูงอายุแล้ว 

2) ครอบครัวผู้สูงอายุถือเป็นหน่วยส าคัญในการดูแลผู้สูงอายุที่มีความใกล้ชิด 
มากที่สุด ผู้สูงอายุควรได้รับการดูแลจากครอบครัว จึงต้องมีการก าหนดมาตรการจูงใจให้มีการดูแล
ผู้สูงอายุในครอบครัวอย่างยั่งยืน เช่น การสร้างงานในชุมชน การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ การช่วยเหลือค่าใช้จ่ายเพ่ือลดภาระในครัวเรือน ตลอดจนการให้ความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุ
และผู้ป่วยสูงอายุ 

3) การเสริมสร้างระบบความมั่นคงทางสังคมใหม่ ๆ เนื่องจากระบบที่ด าเนินการ
โดยรัฐเพียงฝ่ายเดียว มักไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน การจัดบริการบางประเภทไม่ส าเร็จ
ตามเป้าหมาย ดังนั้น การด าเนินการในระบบใหม่ จึงต้องมีการออกแบบให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่าง
รัฐบาล ภาคเอกชน ประชาสังคม และประชาชน 

4) ในระบบการดูแลสุขภาพ รัฐบาลควรมีมาตรการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน
เลือกซื้อบริการประกันสุขภาพจากภาคเอกชน รวมถึงการให้ผลประโยชน์ทางภาษี ในการช่วยเหลือ
ค่าใช้จ่ายด้านการประกันสุขภาพ หรือการออมเพ่ือการดูแลสุขภาพและการแพทย์ 

5) สนับสนุนให้ภาคเอกชนมีความสามารถและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางด้าน
การเงินให้แก่ผู้สูงอายุ เช่น การเพ่ิมเงินสนับสนุน การให้สิ่งของ หรือการอบรมเจ้าหน้าที่ภาคเอกชน
ในเรื่องผู้สูงอายุ โดยรัฐบาลอาจสนับสนุนการยกเว้นภาษีให้กับหน่วยงานหรือองค์กรที่ช่วยเหลือ  
ในการดูแลผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้ 

 
 

                                                           
256 Alex Arifianto, Public Policy to the Early in Indonesia Current Policy and Future 

Directions,” (Jakarta: SMERU Research Institute, 2006),p. 12-13.  
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2.4 กฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการของคนพิการ 
 ถึงแม้ว่าประเทศอินโดนีเซียจะเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในกลุ่มประเทศเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ แต่ตามรายงานขององค์การอนามัยโลก (WHO) พบว่าในจ านวนประชากรทั้งหมด
ของประเทศอินโดนีเซีย ประกอบด้วยคนพิการประมาณร้อยละ 15257 ซึ่งโดยทั่วไปแล้วคนพิการ
เหล่านี้มักมีความยากจนเมื่อเทียบกับคนปกติที่ไม่ได้พิการ เนื่องจากปัญหาจากสภาพร่างกาย  
และจิตใจของผู้พิการท าให้ผู้พิการส่วนใหญ่เข้าถึงการศึกษาได้อย่างมีข้อจ ากัด ประกอบกับบุคคล
เหล่านี้ยังต้องเสียค่ารักษาพยาบาลที่เกี่ยวเนื่องกับความพิการจึงเป็นสาเหตุให้มีรายจ่ายมากข้ึนตามไป
ด้วย ดังนั้น เพ่ือแก้ไขความแตกต่างของรายได้ รัฐบาลอินโดนีเซียจึงจ าเป็นต้องใช้มาตรการที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือปรับปรุงสถานการณ์ของคนพิการให้สามารถมีคุณสภาพชีวิตที่ดีเช่นเดียวกับคนปกติ  

ใน ค.ศ. 2011 (พ.ศ. 2554) ประเทศอินโดนีเซียได้ให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาว่าด้วย 
สิทธิของคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with Disabilities หรือ CRPD) ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพ่ือรักษาสิทธิและเสรีภาพของคนพิการ โดยให้ความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
ส าหรับประเทศที่ลงนามในอนุสัญญา CRPD จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยต้องใช้มาตรการด้านกฎหมาย 
การบริหารและอ่ืน ๆ เพ่ือช่วยเหลือและให้ความคุ้มครองแก่คนพิการ ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ใน CRPD 
อาทิเช่น การปรับปรุงการเข้าถึงการศึกษา การจ้างงาน และการบริการด้านสุขภาพส าหรับคนพิการ 
ตลอดจนการส่งเสริมการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ และสิ่งปลูกสร้าง เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  

2.4.1 รัฐบัญญัติว่าด้วยคนพิการ (Law No. 4 of 1997) 
ตามมาตรา 1 แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยคนพิการ หรือ Law on Persons with 

Disabilities (Law No. 4 of 1997) ได้ก าหนดค านิยามว่า “คนพิการ หมายถึง คนที่มีความบกพร่อง
ทางร่างกาย หรือจิตใจ หรือ ทั้งร่างกายและจิตใจ”  

และตามข้อ 1 แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ 104 ปี ค.ศ. 1999 (พ. ศ. 2542)  
เรื่องบทบัญญัติเพ่ือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์258 ได้ก าหนดลักษณะของผู้พิการว่า คนพิการ 
คือ ผู้ที่มีความพิการทางร่างกายและจิตใจ หรือบุคคลที่ถูกจ ากัดการเคลื่อนไหวหรือการด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน นอกจากนี้ ในข้อ 7 ของกฎกระทรวงฉบับนี้ ยังได้แบ่งระดับ 
ของความพิการตามข้อจ ากัดและวิธีการที่คนพิการสามารถควบคุมพฤติกรรมของตัว เอง  
ในชีวิตประจ าวัน ออกเป็น 6 ระดับดังต่อไปนี้  

                                                           
257 WHO, World Report on Disability (2011). 
258 Provisions for Medical Rehabilitation, Ministerial Ordinance of Health No. 104 

in 1999. 
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ระดับที่  1: ผู้ พิการที่สามารถควบคุมพฤติกรรมพ้ืนฐานเกี่ยวกับการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้ตามความต้องการของตนเองแม้จะมีปัญหาบางอย่าง  

ระดับที่  2:  ผู้ พิการที่สามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเอง หรือด าเนิน
ชีวิตประจ าวันโดยอาศัยอุปกรณ์สนับสนุน  

ระดับที่ 3: ผู้พิการที่ต้องพ่ึงพาผู้อ่ืนในการควบคุมพฤติกรรม หรือให้การช่วยเหลือ
ในชีวิตประจ าวัน โดยมีหรือไม่มีอุปกรณ์สนับสนุน  

ระดับที่ 4: ผู้พิการที่ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากผู้ช่วยเหลือคนพิการ (ผู้ดูแล
เฉพาะทาง) ในการควบคุมพฤติกรรมเฉพาะส่วนที่บกพร่อง 

ระดับที่ 5: ผู้พิการที่ไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเองได้ หากไม่ได้รับการดูแล
เป็นอย่างดีและครบถ้วน      

ระดับที่ 6: ผู้พิการที่ไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเองได้ แม้จะได้รับการดูแล 
เป็นอย่างดีและครบถ้วน 

ซึ่งรัฐบาลอินโดนีเซียจะต้องท าการส ารวจและบันทึกสถิติความบกพร่องของ 
ผู้พิการอย่างเป็นระบบ โดยการตรวจสุขภาพทางร่างกาย 4 ประการ คือ (1) การด้อยค่าทางสายตา 
(2) ความบกพร่องทางการได้ยิน (3) ความบกพร่องทางการพูดหรือเป็นใบ้ (4) ความทุพพลภาพ 
ในการเคลื่อนไหวร่างกายแขนหรือขา หรือความบกพร่องทางกระดูก และการตรวจสุขภาพจิตใจ 
2 ประการ คือ (1) ความผิดปกติทางจิต และ (2) ความยากล าบากหรือไม่สามารถควบคุมพฤติกรรม
ของตนเองในชีวิตประจ าวันได้ เพ่ือจ าแนกประเภทของคนพิการออกเป็น 6 กลุ่มระดับข้างต้น 

โดยรัฐบัญญัติฉบับนี้ ได้ก าหนดมาตรการต่าง ๆ เพ่ือช่วยเหลือและพัฒนาคนพิการ
ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ หรือใช้ชีวิตประจ าวันในชีวิตสังคมได้ตามปกติ ได้แก่ การคุ้มครองสิทธิ 
ให้แก่พลเมืองทุกคนในการเข้าถึงความช่วยเหลือและการคุ้มครองทางสังคมที่หลากหลาย การให้ความ
ช่วยเหลือของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในการเข้าถึงบริการและสวัสดิการสังคม  
การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ค าแนะน าด้านสวัสดิการสังคมแก่ผู้พิการ การตรวจสอบและรับรอง
สถานะคนพิการให้มีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย รวมถึงการส่งเสริมให้หน่วยงานและองค์กร
ต่าง ๆ เห็นความส าคัญและมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้พิการ โดยการให้รางวัลแก่องค์กร วิสาหกิจ
ชุมชน หรือบุคคลที่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือทางสังคมแก่คนพิการ เป็นต้น 

นอกจากนี้ยังมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิของคนพิการอ่ืน ๆ ได้แก่  
รัฐบัญญัติว่าด้วยการประกันสังคม (Law No. 40 of 2004) ซึ่งเป็นกฎหมายที่ให้ความคุ้มครอง 
ทางสังคมที่ครอบคลุมถึงบุคคลที่มีความพิการ โดยก าหนดสิทธิประโยชน์ให้แก่แรงงานที่ได้รับบาดเจ็บ
หรือเจ็บป่วยและทุพพลภาพเนื่องจากการท างาน ให้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลและได้รับ  
เงินชดเชยจากการสูญเสียอวัยวะ หรือการเสื่อมสมรรถภาพของร่างกาย รวมถึงการมีสิทธิได้รับ 
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ความคุ้มครองด้านสวัสดิการสังคม เช่นเดียวกับผู้ยากจนหรือผู้ประสบภัยอ่ืน ๆ ตามรัฐบัญญัติว่าด้วย
รัฐสวัสดิการ (Law No. 11 of 2009) อีกด้วย 
 

2.5 กฎหมายด้านสังคมที่ส าคัญอ่ืน ๆ  
 นอกจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการสังคมของกลุ่มบุคคลทั้ง 4 กลุ่ม อันได้แก่ 

กฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการของเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ ที่ได้กล่าวถึงไปแล้วข้างต้น รัฐบาล
อินโดนีเซียยังให้ความส าคัญแก่การคุ้มครองสิทธิของประชาชนในด้านอ่ืน ๆ ที่ส าคัญ คือ การคุ้มครอง
สิทธิของผู้บริโภค และการคุ้มครองสิทธิแก่เหยื่อจากการค้ามนุษย์ โดยมีสาระส าคัญของกฎหมาย  
ที่เก่ียวข้อง ดังต่อไปนี้ 

2.5.1 กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค  
การตรารัฐบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค (Law No. 8 of 1999) ของประเทศ

อินโดนีเซีย มีเหตุผลสืบเนื่องมาจากการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ259 และการเปิดเสรีด้านการค้าที่เพ่ิมมาก
ขึ้นของประเทศจึงจ าเป็นจะต้องมีหลักประกันความปลอดภัยของสินค้าและบริการให้แก่ผู้บริโภค 
รวมทั้งเพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ สร้างความตระหนักให้แก่ผู้บริโภคเพ่ือที่จะสามารถตัดสินใ จ 
ได้อย่างเป็นอิสระ และสามารถดูแลตัวเองในการเข้าถึงสินค้าและบริการได้ รวมทั้งยังเป็นการพัฒนา
ความรับผิดชอบในภาคของธุรกิจอีกด้วย260 ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการของกฎหมายฉบับนี้ 
กล่าวคือ เพ่ือให้การพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมภาคธุรกิจ 
ให้สามารถผลิตสินค้าและบริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ส่งเสริมสวัสดิการสังคม และเพ่ือให้สินค้า  
และบริการของอินโดนีเซียมีความปลอดภัยไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภค 

กฎหมายฉบับนี้มีจ านวนทั้งสิ้น 65 มาตรา ซึ่งได้บัญญัติครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ  
ไว้อย่างกว้างขวาง แบ่งออกเป็น 15 หมวด โดยมีการก าหนดนิยามความหมายของถ้อยค าต่าง ๆ  
ตามกฎหมาย ดังนี้ 
    - ผู้บริโภค หมายถึง ปัจเจกชน ผู้ใช้สินค้าหรือบริการที่มี ในสังคมเพ่ือประโยชน์ 
ของตนเอง ครอบครัว หรือผู้อื่น รวมทั้งสิ่งมีชีวิตอ่ืน261 ซึ่งไม่ได้เป็นไปเพ่ือการค้า  

                                                           
259 หนึ่งในหลักปัญจศีลและเป็นหลักการที่มีการรับรองไว้ ในรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐ

อินโดนีเซีย ค.ศ. 1945 (พ.ศ. 2488)  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสรรค์สร้างสังคมที่เป็นธรรม และมีความ
รุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ มีการกระจายรายได้ท่ีเป็นธรรมและมีสวัสดิการสังคมที่ดี 

260 มาตรา 5 วรรค 1 มาตรา 21 วรรค 1 มาตรา 27 และมาตรา 33 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ค.ศ. 1945 (พ.ศ. 2488) และมาตรา 3 ของรัฐบัญญัติ ประกอบกัน 

261 เช่น  สัตว์เลี้ยงของผู้ใช้สินค้าหรือบริการ เป็นต้น 
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    - การคุ้มครองผู้บริโภค หมายถึง มาตรการทางกฎหมายเพ่ือรับประกันความ
ปลอดภัยและคุ้มครองผู้บริโภค  
    - ผู้ประกอบการ หมายถึง ปัจเจกชนหรือธุรกิจไม่ว่า ในรูปแบบของนิติบุคคล 
หรือมิใช่นิติบุคคลที่ก่อตั้งและมีถิ่นที่อยู่หรือท ากิจกรรมในเขตอธิปไตยของอินโดนีเซีย ที่ด าเนิน
กิจกรรมทางธุรกิจผ่านการท าสัญญา  
    - สินค้า หมายถึง วัตถุ ไม่ว่าจะมีรูปร่างหรือไม่มีรูปร่างก็ตาม เคลื่อนย้ายได้หรือ
เคลื่อนย้ายไม่ได้ สามารถใช้บริโภคได้หรือไม่สามารถบริโภคได้ ที่สามารถซื้อ ขาย ใช้สอย บริโภค 
หรือใช้ประโยชน์โดยผู้บริโภคได้  
    - บริการ หมายถึง บริการในรูปแบบของการท างาน หรือการด าเนินการทางการค้า
ในสังคมท่ีใช้โดยผู้บริโภค  
     - การโฆษณา หมายถึง กิจกรรม การแนะน า หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือ
บริการเฉพาะอย่างแก่ผู้บริโภคเพ่ือให้ซื้อสินค้าหรือบริการนั้น262  

ทั้งนี้ กฎหมายได้ก าหนดหลักการคุ้มครองผู้บริโภคว่าจะต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์
แก่ผู้บริโภคอย่างเป็นธรรม ได้สัดส่วน มีความปลอดภัยมั่นคง และให้ความมั่นคงทางนิติฐานะแก่
ผู้บริโภค263  

1) สาระส าคัญของกฎหมาย 
ส าหรับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค (Law No. 8 of 1999)  

ได้ก าหนดสิทธิของผู้บริ โภคไว้อย่างกว้างขวาง ได้แก่  สิทธิ ในการได้รับความสะดวกสบาย 
และความปลอดภัยในการใช้หรือบริโภคสินค้าและบริการ สิทธิ ในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ 
ได้อย่างอิสระและได้รับสินค้าหรือบริการตรงตามเงื่อนไข ราคา และสภาพที่ผู้ประกอบการ  
ได้ให้สัญญาไว้ สิทธิในการได้รับข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนและเป็นจริงเกี่ยวกับสภาพและการรับประกัน
ของสินค้าและบริการ ได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายและความคุ้มครองในกรณีที่มีข้อพิพาท  
สิทธิในการได้รับการศึกษาและการอบรม สิทธิในการได้รับฟังความคิดเห็น สิทธิในการได้รับบริการ 
ที่ซื่อสัตย์เหมาะสม และตั้งอยู่บนหลักการของการไม่เลือกปฏิบัติ สิทธิ ในการได้รับการเยียวยา ชดใช้
ค่าเสียหาย หรือได้รับสิ่งตอบแทนหากสินค้าหรือบริการไม่เป็นไปตามสัญญา264  

ในขณะเดียวกันกฎหมายฉบับนี้ได้ก าหนดหน้าที่ของผู้บริโภคไว้เช่นกัน โดย
ผู้บริโภคมีหน้าที่อ่านและปฏิบัติตามข้อมูล วิธีการใช้งาน ค าแนะน า และกระบวนการเพ่ือความปลอดภัย

                                                           
262 มาตรา 1 รัฐบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค (Law No. 8 of 1999) 
263 มาตรา 2 รัฐบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค (Law No. 8 of 1999) 
264 มาตรา 4 รัฐบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค (Law No. 8 of 1999) 
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ในการ ใช้งานสินค้าหรือบริการ และผู้บริโภคจะต้องด าเนินการโดยสุจริตในการซื้อสินค้าหรือบริการ 
จ่ายราคาสินค้าและบริการตามที่ได้ตกลงไว้ และในกรณีที่มีข้อพิพาท หน้าที่ในการปฏิบัติตามขั้นตอน
การด าเนินคดีผู้บริโภค ตามกฎหมาย265  

ส่วนผู้ประกอบการนั้น มีสิทธิได้รับการช าระสินค้าหรือบริการตามสัญญาซื้อขาย 
ภายใต้เงื่อนไขที่ตกลงไว้ และมีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายในกรณีที่ผู้บริโภคกระท าการ 
โดยไม่สุจริต รวมทั้งได้การเยียวยาชื่อเสียง หากพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายของผู้บริโภคไม่ได้เป็นผลมาจาก
สินค้าหรือบริการที่ได้ซื้อไป266 

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการมีหน้าที่ประกอบธุรกิจโดยสุจริต ให้ข้อมูลที่ชัดเจนถูกต้อง
และเป็นจริงเกี่ยวกับสภาพ เงื่อนไข และการรับประกันสินค้าหรือบริการ ตลอดจนให้ค าอธิบายในการใช้ 
การซ่อม และการดูแลรักษาสินค้าแก่ผู้บริโภค ให้บริการผู้บริโภคอย่างเหมาะสมและซื่อสัตย์บนหลักการ
ของการไม่เลือกปฏิบัติ ให้การรับรองคุณภาพของสินค้าหรือบริการว่าเป็นไปตามมาตรฐาน ให้โอกาส
ผู้บริโภคในการทดลองใช้สินค้าหรือบริการบางอย่าง และให้การรับประกันสินค้าหรือบริการ เยียวยา
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้หรือการบริโภคสินค้าหรือบริการ รวมทั้งความเสียหาย ในกรณี 
ที่สินค้าหรือบริการไม่เป็นไปตามสัญญา267  

กฎหมายนี้บัญญัติห้ามไม่ให้ผู้ประกอบการขายหรือผลิตสินค้าหรือบริการ 
ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานของกฎหมาย หรือไม่ได้มีน้ าหนัก ปริมาตร ขนาด หรือจ านวนตามที่ระบุไว้  
บนฉลากของสินค้าหรือไม่ได้เป็นไปตามข้อมูลที่ได้ให้แก่ผู้บริโภค นอกจากนี้ ยังห้ามผู้ประกอบการ
ขายสินค้าที่มีต าหนิเสียหายสิ่งค้าใช้แล้วหรือสินค้าที่มีสิ่งเจือปน โดยไม่ได้ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  
และครบถ้วนแก่ผู้บริโภค ผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนจะถูกห้ามขายสินค้ารวมถึงต้ องเรียกเก็บสินค้าคืน
หรือไม่ให้บริการดังกล่าวต่อไป268  
    2) การคุ้มครองสิทธิด้านการโฆษณา 

กฎหมายฉบับนี้ได้จ ากัดวิธีการโฆษณาของผู้ประกอบการเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค
ไว้อย่างกว้างขวาง กล่าวคือ ผู้ประกอบการไม่สามารถโฆษณาหรือให้ข้อเสนอที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
ต่อสินค้าและบริการได้ ห้ามโฆษณาว่าสินค้าหรือบริการ ปราศจากต าหนิที่ซ่อนไว้ หรือการโฆษณา
ขายสินค้าโดยที่ไม่ตั้งใจจะขายสินค้านั้นหากแต่ตั้งใจจะขายสินค้าอ่ืน การไม่ขายสินค้าหรือบริการ 

                                                           
265 มาตรา 5 รัฐบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค (Law No. 8 of 1999) 
266 มาตรา 6 รัฐบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค (Law No. 8 of 1999) 
267 มาตรา 7 รัฐบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค (Law No. 8 of 1999) 
268 มาตรา 8 รัฐบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค (Law No. 8 of 1999) 
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หรือขายสินค้าหรือบริการในปริมาณที่ไม่เพียงพอด้วยเจตนาที่จะขายสินค้าหรือบริการอ่ืน269ห้ามโฆษณา 
ท าค าเสนอ หรือชักจูงให้ซื้อสินค้าหรือบริการในราคาพิเศษหรือภายในระยะเวลาที่ก าหนด และในปริมาณ
ที่ก าหนด หากผู้ประกอบการมิได้มีเจตนาขายสินค้าหรือบริการนั้นในราคา ปริมาณ และในระยะเวลา
ที่ก าหนด270 

นอกจากนี้ กฎหมายยังห้ามผู้ประกอบการขายท าการส่งเสริมการขายหรือ
โฆษณา สินค้าหรือบริการโดยสัญญาว่าจะให้รางวัลในรูปแบบของสินค้าหรือบริการอ่ืนโดยไม่คิดมูลค่า 
โดยไม่ได้มีเจตนาที่จะปฏิบัติตามที่ได้เสนอไว้ ในกรณีของสินค้าประเภทยาไม่ว่าแผนปัจจุบัน 
หรือแผนโบราณ อาหารเสริม อุปกรณ์เพ่ือสุขภาพ หรือบริการทางสุขภาพ กฎหมายห้ามมิ ให้
ผู้ประกอบการเสนอขายหรือโฆษณาโดยสัญญาว่าจะให้รางวัลในรูปแบบของสินค้าหรือบริการ271  

กรณีที่ผู้ประกอบการโฆษณาว่าจะให้รางวัลโดยการจับฉลาก ห้ามผู้ประกอบการ
ขายสินค้าหากไม่ได้จับฉลากในวันที่แจ้งไว้พร้อมทั้งประกาศผลรางวัลผ่านทางสื่อสาธารณะ  
โดยผู้ประกอบการมีหน้าให้รางวัลตามที่ได้โฆษณาไว้หรือทดแทนด้วยสินค้ามีมูลค่าเท่ากัน 272 
กฎหมายห้ามผู้ประกอบการขายสินค้าหรือบริการโดยใช้ก าลังหรือวิธีอ่ืนที่ก่อให้เกิดความร าคาญไม่ว่า
ทางร่างกายหรือจิตใจต่อผู้บริโภค273  

กรณีที่ผู้ประกอบการหลอกลวงผู้บริโภคโดยการโฆษณา การรับประกัน การให้
ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ หรือไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง 
ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้สินค้าหรือบริการ หรือในการขายสินค้าหรือบริการนั้นเป็นการใช้ประโยชน์
จากบุคคลโดยไม่ได้ขออนุญาตจากบุคคลดังกล่าวหรือจากเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจ หรือกระท าการโฆษณา 
โดยฝ่าฝืนหลักจริยธรรม ศีลธรรมอันดี หรือกฎหมาย กฎหมายก าหนดให้ต้องหยุดการโฆษณา
ดังกล่าว274 รวมทั้งต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกิน 2 ,000 ล้านรูปีอินโดนีเซีย275 
(ประมาณ 5,118,660 บาท276)  

                                                           
269 มาตรา 11 รัฐบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค (Law No. 8 of 1999) 
270 มาตรา 12 รัฐบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค (Law No. 8 of 1999) 
271 มาตรา 13 รัฐบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค (Law No. 8 of 1999) 
272 มาตรา 14 รัฐบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค (Law No. 8 of 1999) 
273 มาตรา 15 รัฐบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค (Law No. 8 of 1999) 
274 มาตรา 17 รัฐบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค (Law No. 8 of 1999) 
275 มาตรา 62 รัฐบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค (Law No. 8 of 1999) 
276 อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2558 อ้างอิงจาก 

http://www.bot.or.th 
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3) การคุ้มครองสิทธิตามสัญญามาตรฐาน 
ส าหรับสัญญามาตรฐานที่ผู้ประกอบการได้จัดท าขึ้น เพ่ือใช้ในการด าเนินธุรกิจ

แต่เพียงฝ่ายเดียว (สัญญาส าเร็จรูป) นั้น กฎหมายฉบับนี้ได้ก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือคุ้มครองความเป็นธรรม
แก่ผู้บริโภคในการเข้าท าสัญญาไว้ ได้แก่ ห้ามระบุการถ่ายโอนความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ  
ให้ผู้อ่ืน และห้ามระบุว่าผู้ประกอบการสงวนสิทธิ ในการปฏิเสธที่จะรับคืนสินค้าที่ซื้อโดยผู้บริโภค  
หรือการระบุว่าผู้ประกอบการสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการชดใช้ค่าสินค้าหรือบริการที่ซื้อให้แก่ผู้บริโภค 
หรือระบุว่าผู้ประกอบการมีอ านาจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะด าเนินการเกี่ยวกับสินค้าที่ได้ซื้อหรือการติดตั้ง
สินค้า ให้แก่ผู้บริโภค หรือเป็นการให้สิทธิผู้ประกอบการในการลดสิทธิประโยชน์ของบริการ  
หรือลดคุณสมบัติหรือลักษณะของสินค้า หรือก าหนดให้ผู้บริโภคต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์
ที่ผู้ประกอบการอาจก าหนดขึ้นหรือที่อาจอาจเปลี่ยนแปลงในภายหน้าได้แต่เพียงฝ่ายเดียว ห้ามระบุ
ว่าผู้บริโภคยินยอมให้ผู้ประกอบการจ านอง จ าน า หรือน าสินค้าที่ผู้บริโภคซื้อไปแล้วเป็นหลักประกัน 
นอกจากนี้ในด้านรูปแบบกฎหมายห้ามผู้ประกอบการจัดท าสัญญามาตรฐานไว้ ในที่ซึ่งอ่านยาก  
หรือในลักษณะที่ยากต่อการอ่าน หรือใช้ถ้อยค าส านวนที่ยากต่อการท าความเข้าใจ โดยกฎหมาย
ก าหนดให้สัญญามาตรฐานซึ่งก าหนดโดยผู้ประกอบการแต่เพียงฝ่ายเดียวและไม่เป็นไปตามเงื่อนไข 
ที่กฎหมายก าหนดไม่มีผลใช้บังคับ ส าหรับสัญญามาตรฐานซึ่งผู้ประกอบการได้ใช้ก่อนหน้าที่กฎหมาย
นี้มีผลใช้บังคับ ผู้ประกอบการมีหน้าที่แก้ไขให้สอดคล้องกับกฎหมาย277  

4) ความรับผิดในความเสียหายจากบริโภคสินค้าและการใช้บริการ 
ในกรณีที่เกิดความเสียหายที่เกิดขึ้น หรือความสูญเสียที่เกิดจากการใช้สินค้า

หรือบริการที่ผู้บริโภคได้ซื้อไปจากผู้ประกอบการกฎหมายได้เร่งรัดให้ผู้ประกอบการจะต้องชดใช้
ค่าเสียหายภายในระยะเวลา 7 วันนับแต่วันที่ผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าหรือบริการนั้นรวมทั้งกรณีนี้  
ความเสียหายเกิดจากการเชื่อโฆษณาของผู้ประกอบการด้วย278 ทั้งนี้ การชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าว 
ไม่เป็นการตัดสิทธิผู้บริโภคที่จะด าเนินคดีอาญาต่อผู้ประกอบการ โดยก าหนดให้ผู้ประกอบการ  
มีหน้าที่พิสูจน์ว่าข้อเรียกร้องของผู้บริโภคไม่ได้เกิดจากสินค้าหรือบริการของตน279 จากข้อสันนิษฐาน
ดังกล่าวยังท าให้ผู้ประกอบการมีหน้าที่พิสูจน์ในคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา ทั้งนี้ ไม่เป็นการตัด
อ านาจของอัยการที่จะพิสูจน์ในประเด็นดังกล่าว280 ในกรณีที่สินค้าไม่ได้น าเข้าโดยตัวแทนหรือผู้แทน

                                                           
277 มาตรา 18 รัฐบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค (Law No. 8 of 1999) 
278 มาตรา 20 รัฐบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค (Law No. 8 of 1999) 
279 มาตรา 19 รัฐบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค (Law No. 8 of 1999) 
280 มาตรา 22 รัฐบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค (Law No. 8 of 1999)  
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ของผู้ผลิตสินค้าจากต่างประเทศนั้นกฎหมายก าหนดให้ผู้น าเข้าสินค้ามีความรับผิดเช่นเดียวกับผู้ผลิต
สินค้านั้น281 

กรณีท่ีผู้ประกอบการปฏิเสธหรือไม่ยอมรับผิดชอบหรือไม่ยอมจ่ายค่าเสียหาย
ให้แก่ผู้บริโภค ผู้ประกอบการอาจถูกฟ้องโดยหน่วยงานระงับข้อพิพาทของผู้บริโภคหรือผู้บริโภค  
จะฟ้องผู้ประกอบการเองต่อศาลในภูมิล าเนาตนก็ได้282 กรณีท่ีผู้ประกอบการได้ขายสินค้าหรือบริการ
ของตนให้แก่ผู้ประกอบการอ่ืน ผู้ประกอบการยังคงต้องรับผิดชอบต่อผู้บริโภคหากผู้ประกอบการที่ได้
ซื้อสินค้าหรือบริการของตนไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงสินค้าหรือบริการดังกล่าว หรือผู้ประกอบการผู้รับ
ซื้อไม่ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในสินค้าหรือบริการนั้น หรือสินค้าหรือบริการนั้นไม่เป็นไปตาม 
ที่ได้แจ้งไว้ หรือตามตัวอย่าง อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ประกอบการผู้รับซื้อได้เปลี่ยนแปลงสินค้า 
หรือบริการ ผู้ประกอบการผู้ขายจะหลุดพ้นความรับผิดต่อผู้บริโภค283 ผู้ประกอบการซึ่งขายสินค้า 
ซึ่งสามารถใช้ได้อย่างน้อย 1 ปี มีหน้าที่ต้องจัดหาอะไหล่ และ/หรือบริการหลังการขายตามสัญญา
รับประกัน284อย่างไรก็ดี ในบางกรณีผู้ประกอบการไม่ต้องรับผิดเพ่ือความเสียหายอันเกิดจากสินค้า
ของตนหากสามารถพิสูจน์ได้ว่าสินค้านั้นไม่ได้มีไว้เพ่ือขาย เช่น เป็นของตกแต่งร้านกาแฟที่ผู้ซื้อมาขอซื้อ 
หรือความบกพร่องของสินค้าเกิดขึ้นหลังจากการขาย หรือความบกพร่องของสินค้าเกิดจากการ 
ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้สินค้า หรือเกิดจากความประมาทของผู้บริโภค หรือผู้บริโภคได้ใช้สิทธิ
เรียกร้องเมื่อพ้นระยะเวลา 4 ปีนับแต่วันที่ซื้อสินค้า หรือพ้นระยะเวลาที่จะสามารถเรียกร้อง
ค่าเสียหายได้ ตามที่ได้ตกลงกันไว้285 ทั้งนี้ กฎหมายก าหนดให้เป็นภาระของผู้ประกอบการในการพิสูจน์
ว่าตนไม่ต้องรับผิด286 

2.5.2 กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  
อาชญากรรมการค้ามนุษย์ถือเป็นอาชญากรรมหนึ่งที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ

ความเปลี่ยนแปลงด้านสังคมอันเกี่ยวข้องกับสิทธิ เสรีภาพของมนุษย์ ซึ่งต้องการการแก้ไข 
จากทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ถือเป็นส่วน
หนึ่งของการแก้ไขปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งประเทศอินโดนีเซียได้ให้ความส าคัญและถูกบัญญัติ  
ไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และรัฐบัญญัติว่าด้วยการปราบปรามการค้ามนุษย์ (Law No. 

                                                           
281 มาตรา 21 รัฐบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค (Law No. 8 of 1999) 
282 มาตรา 23 รัฐบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค (Law No. 8 of 1999) 
283 มาตรา 24 รัฐบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค (Law No. 8 of 1999)  
284 มาตรา 25 รัฐบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค (Law No. 8 of 1999) 
285 มาตรา 27 รัฐบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค (Law No. 8 of 1999) 
286 มาตรา 28 รัฐบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค (Law No. 8 of 1999) 
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21 of 2007)  
ส าหรับรัฐบัญญัติว่าด้วยการปราบปรามการค้ามนุษย์ (Law No. 21 of 2007) 

ถือเป็นกฎหมายที่ประเทศอินโดนีเซียได้ตราขึ้นเพ่ือให้ความคุ้มครองสิทธิแก่ประชาชนซึ่งตกเป็นเหยื่อ
ของการค้ามนุษย์ซึ่ งนับวันจะมีปริมาณมากขึ้น และเหยื่ อส่ วนใหญ่มัก เป็นเด็กและสตรี 
ที่มีความยากจน ซึ่งถูกล่อลวงด้วยโอกาสในการท างานพร้อมกับการจูงใจด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทน
สูง ไม่ว่าจะเป็นคนรับใช้ในบ้าน พนักงานเสิร์ฟ หรือแรงงาน โดยพบว่าหญิงและเด็กเหล่านี้จะถูกโกง  
และบังคับให้ท างานเป็นโสเภณี หรือใช้แรงงานในการท าประมง หรือการค้ายาเสพติดที่ผิดกฎหมาย 
นอกจากนี้ประเทศอินโดนีเซียยังได้ให้สัตยาบันในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน
อาชญากรรมข้ามชาติ ด้วยการตรารัฐบัญญัติ (Law No. 5 of 2009) เมื่อวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2009 
(พ.ศ. 2552) โดยการให้สัตยาบันดังกล่าวถือเป็นการยืนยันว่าอินโดนีเซียได้เป็นส่วนหนึ่ ง  
ของความพยายามในการปราบปรามการค้ามนุษย์ทั่วโลก287 

1) สาระส าคัญของกฎหมาย 
ตามท่ีรัฐบัญญัติว่าด้วยการปราบปรามการค้ามนุษย์ (Law No. 21 of 2007) 

มาตรา 1 ได้ก าหนดค านิยามที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ไว้ว่า “การค้ามนุษย์ หมายถึง การจัดหา  
การขนส่ง การเคลื่อนย้าย การส่งหรือการรับบุคคล โดยการคุกคามหรือการใช้ก าลังลักพา  
การหลอกลวง การใช้อ านาจ หรือการอาศัยความอ่อนแอของบุคคล หรือการให้หรือรับเงิน  
หรือผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิดความยินยอมและเข้าควบคุมอ านาจเหนือบุคคลอ่ืน ไม่ว่าการกระท านั้น  
จะกระท าภายในประเทศหรือข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ เมื่อการกระท านั้นมีวัตถุประสงค์  
เพ่ือการแสวงประโยชน์หรือเป็นเหตุให้เกิดการแสวงประโยชน์จากบุคคล” และ “เหยื่อ หมายถึง 
บุคคลที่ได้รับความทุกข์ทรมานจากการท าร้ายต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์ เพศ เศรษฐกิจ และ/หรือ
สังคมที่เกิดจากการกระท าผิดทางอาญาในการค้ามนุษย์” โดยรัฐบัญญัติฉบับนี้ได้บัญญัติสาระส าคัญ
เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ อันได้แก่ การกระท าผิดทางอาญาฐานการค้ามนุษย์ การสอบสวน การสืบพยาน
และการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการสืบพยานของศาล การกระท าผิดทางอาญาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การกระท าผิดทางอาญาฐานการค้ามนุษย์ การคุ้มกันเหยื่อและพยาน การคุ้มครองและเยียวยาเหยื่อ 
และการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศและการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นต้น 

 
2) การลงโทษผู้กระท าผิด 

                                                           
287  Iin Karita Sakharina, “ Victim Protection of Human Trafficking in Indonesia 

According to the International law,” Quest Journals (Journal of Research in Humanities 
and Social Science, Volume 4, 2016): p 32-37. 
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ตามรัฐบัญญัติว่าด้วยการปราบปรามการค้ามนุษย์ (Law No. 21 of 2007)  
ได้บัญญัติว่า การกระท าความผิดอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ กล่าวคือ (1) ผู้ใดซึ่งได้กระท าการรับจ้าง 
ขนส่ง เคลื่อนย้าย ส่งหรือรับบุคคล โดยการใช้ก าลังคุกคาม การบังคับ หรือการลักพาตัวผู้ อ่ืน  
ด้วยการกักขังหน่วงเหนี่ยว หลอกลวง การใช้อ านาจ หรือการอาศัยความอ่อนแอของบุคคล หรือการให้
หรือรับเงินหรือผลประโยชน์ แม้จะได้รับความยินยอมจากบุคคลอ่ืน เพ่ือแสวงประโยชน์จากบุคคล
ภายในอาณาเขตของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย288 (2) ผู้ใดน าบุคคลอ่ืนเข้ามาในดินแดนของสาธารณรัฐ
อินโดนีเซียโดยมีเจตนาที่จะใช้ประโยชน์บุคคลดังกล่าวภายในอาณาเขตประเทศหรือภายนอก
ประเทศ289 (3) ผู้ใดน าบุคคลผู้ถือสัญชาติอินโดนีเซีย ออกนอกดินแดนของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
โดยมีเจตนาที่จะใช้ประโยชน์บุคคลดังกล่าวภายนอกประเทศ290  (4) ผู้ใดที่รับเอาเด็กโดยการให้
สัญญาหรือให้อะไรบางอย่าง โดยมีเจตนาที่หาประโยชน์จากเด็ก291 หรือส่งเด็กไปในประเทศหรือไป
ยังประเทศอ่ืนโดยใช้วิธีการใด ๆ เพ่ือหาประโยชน์ 292 ผู้นั้นจะต้องได้รับโทษจ าคุกตั้งแต่ 3 ปี  
และสูงสุดไม่เกิน 15 ปี และปรับตั้งแต่ 120,000,000 รูปีอินโดนีเซีย (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านรูปีอินโดนีเซีย) 
และสูงสุดไม่เกิน 600,000,000 (หกร้อยล้านรูปีอินโดนีเซีย) เป็นต้น 

3) การคุ้มครองและเยียวยาเหยื่อ 
ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ รัฐบัญญัติว่าด้วยการปราบปราม 

การค้ามนุษย์ ได้ก าหนดให้รัฐบาล รัฐบาลท้องถิ่น ชุมชนและครอบครัวมีหน้าที่ ในการป้องกัน 
การกระท าผิดทางอาญาในการค้ามนุษย์ รวมถึงการก าหนดให้รัฐบาล และรัฐบาลท้องถิ่นมีหน้าที่ 
ในการก าหนดนโยบาย โครงการ และการด าเนินการ ตลอดจนจัดสรรงบประมาณเพ่ือป้องกัน  
และจัดการกับการค้ามนุษย์293 

โดยวิธีการให้ความช่วยเหลือเหยื่อจากอาชญากรรมการค้ามนุษย์ ตามรัฐบัญญัติ
ฉบับนี้จะมุ่งเป้าไปที่การด าเนินการคุ้มครองและเยียวยาเหยื่อในเวลาที่เร็วที่สุด294 โดยรัฐบาล 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ต้องด าเนินการ ดังต่อไปนี้295 

                                                           
288 มาตรา 2 รัฐบัญญัติว่าด้วยการปราบปรามการค้ามนุษย์ (Law No. 21 of 2007) 
289 มาตรา 3 รัฐบัญญัติว่าด้วยการปราบปรามการค้ามนุษย์ (Law No. 21 of 2007) 
290 มาตรา 4 รัฐบัญญัติว่าด้วยการปราบปรามการค้ามนุษย์ (Law No. 21 of 2007) 
291 มาตรา 5 รัฐบัญญัติว่าด้วยการปราบปรามการค้ามนุษย์ (Law No. 21 of 2007) 
292 มาตรา 6 รัฐบัญญัติว่าด้วยการปราบปรามการค้ามนุษย์ (Law No. 21 of 2007) 
293 มาตรา 57 รัฐบัญญัติว่าด้วยการปราบปรามการค้ามนุษย์ (Law No. 21 of 2007) 
294 มาตรา 56 รัฐบัญญัติว่าด้วยการปราบปรามการค้ามนุษย์ (Law No. 21 of 2007) 
295 มาตรา 58 รัฐบัญญัติว่าด้วยการปราบปรามการค้ามนุษย์ (Law No. 21 of 2007) 
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3.1) เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการกระท าผิดอาญาฐานการค้ามนุษย์ ให้รัฐบาล
และรัฐบาลท้องถิ่นมีหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดทางอาญาในการค้า
มนุษย ์

3.2) เพ่ือให้การด าเนินการเกี่ยวกับป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
ของรัฐบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รัฐบาลอาจจัดตั้งคณะท างาน ซึ่งประกอบด้วย
ผู้แทนจากรัฐบาล หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย องค์กรภาครัฐ องค์กรเอกชน และสมาคมวิชาชีพ  
และนักวิจัย/นักวิชาการ 

3.3) รัฐบาลท้องถิ่นมีอ านาจในการจัดตั้งคณะท างาน ประกอบด้วย ผู้แทน
จากรัฐบาล หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย องค์กรภาครัฐ องค์กรเอกชน และสมาคมวิชาชีพ และนักวิจัย/
นักวิชาการเพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

3.4) คณะท างานที่ถูกตั้งขึ้นโดยรัฐบาลหรือรัฐบาลท้องถิ่น มีหน้าที่เป็นหน่วย
ประสานงานและท าหน้าที่ (1) สร้างความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิด
ทางอาญาในการค้ามนุษย์ (2) การสนับสนุนเกี่ยวกับการให้ค าแนะน า การขัดเกลาทางสังคม  
การฝึกอบรม และการสร้างความสามัคคี (3) การตรวจสอบ และการพัฒนาการให้การคุ้มครอง
ผู้เสียหาย รวมถึงการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และการกลับคืนสู่สังคม (4) ตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมาย 
และ (5) จัดท ารายงานและประเมินผล 

3.5) ให้มีหน่วยงานระดับชาติ ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงหรือองค์กร ในระดับ
เดียวกันซึ่งถูกแต่งตั้งโดยอาศัยอ านาจตามข้อบังคับของประธานาธิบดี 

3.6) เพ่ือให้เกิดประสิทธิผล และเพ่ือให้การด าเนินการต่าง ๆ บรรลุเป้าหมาย 
รัฐบาลและรัฐบาลท้องถ่ินมีอ านาจในการจัดสรรงบประมาณตามความจ าเป็น 

3.7) การก าหนดรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับบทบัญญัตินี้ หรือการจัดตั้ง
องค์กร สมาชิกงบประมาณ ตลอดจนขั้นตอนการด าเนินการของหน่วยงานในระดับชาติ หรือระดับ
ท้องถิ่นให้เป็นไปค าสั่งประธานาธิบดีซึ่งจะได้บัญญัติต่อไป 

ปัจจุบันรัฐบาลอินโดนีเซีย ภายใต้การควบคุมดูแลของกระทรวงส่งเสริม
สมรรถภาพสตรีและคุ้มครองเด็ก296 (MoWECP) ได้มีความพยายามในการป้องกันการค้ามนุษย์  
ทั้งในระดับอ าเภอและระดับจังหวัด โดยมีการระดมทุนและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่หลากหลายขึ้น 
ในแต่ละภูมิภาค เช่น การจัดตั้งกลุ่มเฝ้าระวังชุมชนใน 25 หมู่บ้านภายใน 5 เขตการปกครอง 
ทั่วประเทศอินโดนีเซีย และการจัดท า MOU ระหว่างกระทรวงต่าง ๆ จ านวน 7 กระทรวง เพ่ือสร้าง
ความร่วมมือในการป้องกันการค้ามนุษย์ อินโดนี เซีย ในต่างประเทศ เป็นต้น ประกอบกับ 

                                                           
296 Ministry of Women’s Empowerment and Child Protection (MoWECP). 
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ในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2017 (พ.ศ. 2560) รัฐบาลอินโดนีเซียได้ออกนโยบายใหม่เกี่ยวกับการป้องกัน
การค้ามนุษย์ในภาคอุตสาหกรรมการประมง โดยก าหนดให้มีการรับรองด้านสิทธิมนุษยชนส าหรับ
บริษัท หรือผู้ประกอบการประมง และมีการจัดฝึกอบรมด้านการท าประมง โดยสถาบันการฝึกอบรม
ด้านการประมงซึ่งมีเนื้อหาหลักสูตรเฉพาะด้านการค้ามนุษย์ และนอกจากนี้ รัฐบาลยังมีส่วนร่วม 
ในการสร้างรายได้ การสร้างจิตส านึก และการเสริมสร้างขีดความสามารถให้กับชุมชนที่มีความเสี่ยง
สูงขึ้นต่อการค้ามนุษย์ ทั้งในเขตชนบทและชายแดน อีกด้วย297 
 
(3) บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
3.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองเด็ก 

ส า ห รั บ กล ไก ในกา รคุ้ ม ค รอ ง เ ด็ ก  ต าม รั ฐ บั ญญั ติ ว่ า ด้ ว ย ก า รคุ้ ม ค รอ ง เ ด็ ก 
ได้ก าหนดให้หน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ เป็นผู้มีหน้าที่ในการให้ความคุ้มครองเด็ก ได้แก่ รัฐบาล 
สังคม ครอบครัวและพ่อแม2่98 ดังนี้ 

1)  รัฐบาล มีหน้าที่ ในการให้ความเคารพและรับรองสิทธิตามกฎหมายแก่ เด็ก 
ทุกคน โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา ชาติพันธุ์ สถานะทางสังคม เพศ วัฒนธรรม ภาษา สถานะทาง
กฎหมาย ล าดับการเกิดในครอบครัว299 ลักษณะทางกายภาพและจิต300 โดยมีภารกิจหลักในการ
จัดท าโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการคุ้มครองเด็ก301 เพ่ือรับรองการใช้สิทธิของเด็กตามช่วงอายุ
และระดับสติปัญญา302 โดยการตรากฎหมาย และการก าหนดยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง
เด็ก อาทิเช่น แผนการพัฒนาแห่งชาติระยะยาว (RPJPN 2005-2025) และแผนพัฒนาแห่งชาติระยะ
ปานกลาง (RPJMN 2010-2014) เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานรัฐบาลที่มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
การคุ้มครองเด็กโดยเฉพาะ ได้แก่ กระทรวงการเสริมสร้างศักยภาพสตรีและการคุ้มครองเด็ก  
(The Ministry of Women Empowerment and Child Protection) ซึ่งมีหน้าที่ในการบังคับใช้

                                                           
297 U.S.Department of State, “Office to Monitor and  combat Trafficking in 

Persons, 2017 Trafficking in Persons Report: Indonesia,” Retrieved on 3 July 2018 
from https://www.state.gov.htm. 

298 มาตรา 20 รัฐบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก  (Law No. 23 of 2002) 
299 อินโดนีเซียมีประเพณีตั้งชื่อและให้สิทธิบุคคลตามล าดับการเกิดในครอบครัว 
300 มาตรา 21 รัฐบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก  (Law No. 23 of 2002) 
301 มาตรา 22 รัฐบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก  (Law No. 23 of 2002) 
302 มาตรา 24 รัฐบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก  (Law No. 23 of 2002) 
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มาตรการคุ้มครองเด็กตามแนวทางที่กระทรวงการวางแผนพัฒนาแห่งชาติ (The Ministry of National 
Development Planning) ได้ก าหนดไว้303  

2)  สั งคม  ตามกฎหมายฉบับนี้ ไ ด้ ก าหนดให้สั งคม  หรื อหน่ วยย่อยทางสั งคม 
ในภาคเอกชน ไม่ว่าจะเป็นปัจเจกชน องค์กรคุ้มครองเด็ก สถาบันทางสังคม สถาบันการศึกษา 
สถาบันทางศาสนา องค์กรธุรกิจและสื่อมวลชน 304 สามารถมีส่วนร่วมในการคุ้มครองเด็ก  
โดยการจัดกิจกรรม การให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษา ศาสนา หรือสุขอนามัย ตามบทบาทหน้าที่  
หรือภารกิจในสังคม ทั้งนี้ จะต้องด าเนินการให้สอดคล้องและไม่ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย305 
ตัวอย่างเช่น ใน ค.ศ. 1997 (พ.ศ. 2540) ประเทศอินโดนีเซียได้มีการจัดตั้งสถาบันคุ้มครองเด็ก
แห่งชาติ (National Child Protection Institutions: LPA) ทั้งในระดับประเทศ และระดับจังหวัด
ขึ้น โดยสถาบันคุ้มครองเด็กต่าง ๆ จะได้รับการจดทะเบียนเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่มีภารกิจหน้าที่
หลักในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเด็ก อันได้แก่ การมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย 
ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเด็ก การส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วม ในกิจกรรมต่าง ๆ และการสร้าง 
ความตระหนักในสิทธิเด็ก ตลอดจนการดูแลให้เด็กสามารถแก้ไขปัญหาการถูกละเมิดสิทธิได้ 
อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ306 เป็นต้น 

3) ครอบครัวและพ่อแม่ ซึ่งถือเป็นสถาบันที่มีความใกล้ชิดกับเด็กมากที่สุด มีหน้าที่ดูแล 
เลี้ยงดู และให้ความคุ้มครองเด็ก ทั้งด้านความปลอดภัยในชีวิต สุขอนามัย สภาพจิตใจ สภาพความ
เป็นอยู่รวมถึงการดูแลช่วยเหลือให้เด็กสามารถใช้สิทธิของตนมีตามกฎหมาย 

นอกจากนี้ กฎหมายฉบับนี้ยังได้ก าหนดให้มีการจัดตั้งหน่วยงานอิสระเพ่ือการคุ้มครอง 
สิทธิ เด็กในประเทศอินโดนี เซีย อันได้แก่  คณะกรรมาธิการคุ้มครองเด็กแห่ง อินโดนี เซีย  
(Komisi Perlindungan Anak Indonesia: KPAI)307 ขึ้น เพ่ือให้การคุ้มครองเด็กในอีกทางหนึ่งด้วย 
โดยคณะกรรมาธิการชุดนี้ประกอบด้วย สมาชิกจ านวน 9 คน ได้แก่ ประธาน รองประธานจ านวน 2 คน 

                                                           
303 UNICEF, “Indonesia Child Protection System Governance Indicators 

Framework,” Retrieved on 3 July 2018 from https://www.unicef.org/eap. 
304 มาตรา 72 รัฐบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก  (Law No. 23 of 2002) 
305 มาตรา 73 รัฐบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก  (Law No. 23 of 2002) 
306Andrea HITZEMANN, “External Evaluation Institution Building & Mainstreaming 

Child Protection in Indonesia UNICEF supported Child Protection Bodies” Retrieved on 
3 July 2018 from https://www.unicef.org/evaluationreport 

307 Tim Lindesey, Indonesia: Law and Society, 2nd Edition, (The Federation Press: 
NSW, 2008.) p. 478. 
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เลขานุการ และสมาชิกอีกจ านวน 5 คน ซึ่ งมาจากเจ้าหน้าที่รัฐ ผู้น าทางศาสนา ผู้น าชุมชน  
องค์กรเพ่ือสังคม องค์กรเอกชน องค์การวิชาชีพ องค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐ องค์กรธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์
เพ่ือคุ้มครองเด็ก โดยรัฐสภาอินโดนีเซียจะเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอน มีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี 
และสามารถได้รับเลือกอีก 1 วาระ โดยให้มีอ านาจหน้าที่ในการออกกฎหมายล าดับรองที่เกี่ยวข้อง 
กับการคุ้มครองเด็ก รวบรวมข้อมูล รับค าอุทธรณ์ ทบทวน ตรวจสอบ ควบคุม ประเมินผล  
และการด าเนินงานเพ่ือการคุ้มครองเด็ก รวมทั้งจัดท ารายงาน ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการ
คุ้มครองเด็กให้แก่ประธานาธิบดีแห่งอินโดนีเซีย308 

 
3.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิสตรี 

ส าหรับการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการของรัฐ และการให้ความคุ้มครองสิทธิแก่สตรี 
ในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งมุ่งเน้นในการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการกระท าความรุนแรง 
ต่อสตรีเพศและครอบครัว รัฐบาลอินโดนีเซียได้จัดตั้งองค์กรเฉพาะเพ่ือท าหน้าที่ ในการพิทักษ ์
และคุ้มครองสิทธิ ดังนี้ 

1) กระทรวงยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน 
กระทรวงยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน (Ministry of Law and Human Rights) เป็นกระทรวง

ที่มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการจัดท ากฎหมายที่มีคุณภาพ การก ากับดูแลการให้บริการด้านกฎหมาย 
รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายต่าง ๆ ในประเทศอินโดนีเซีย ตลอดจนควบคุมดูแลการด าเนินงาน 
ของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยมีการด าเนินงานส าคัญ ได้แก่ 
การจัดท าร่างกฎหมาย การก าหนดรูปแบบกฎหมายของประเทศ การบริหารงานราชทัณฑ์  
การให้ความช่วยเหลือประชาชนในด้านกฎหมาย เช่น การให้ความรู้ด้านกฎหมาย การให้ค าปรึกษา
ทางคดีความแก่ประชาชน ตลอดจนการคุ้มครองสิทธิทางกฎหมายให้แก่ประชาชน รวมถึง 
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้แก่สตรี 

2) กระทรวงส่งเสริมสมรรถภาพสตรีและคุ้มครองเด็ก 
ส าหรับกระทรวงที่มีอ านาจหน้าที่โดยตรงเกี่ยวกับบทบาทของสตรี ในประเทศอินโดนีเซีย

ได้แก่ กระทรวงส่งเสริมสมรรถภาพสตรีและคุ้มครองเด็ก (Ministry for Women’s Empowerment 
and Child Protection) ซึ่งได้เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในด้านการส่งเสริมสมรรถภาพสตรี
และคุ้ มครอง เด็ ก  โดย ได้ มี หน้ าที่ หลั กตามกฎหมาย  คื อ  การช่ วยงานประธานาธิ บดี  
ในจัดการงานทางบริหารที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสมรรถภาพสตรีและคุ้มครองสิทธิเด็ก  

                                                           
308 The Commission for the Protection of Indonesia Children (Presidential Decree 

77 of 2003). 
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กระทรวงส่งเสริมสมรรถภาพสตรีและคุ้มครองเด็กมีอ านาจหน้าที่หลัก เกี่ยวกับการจัดท า
นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และกฎเกณฑ์ รวมถึงการท าหน้าที่ประสานงานในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับความเท่ า เทียมทาง เพศ การคุ้ มครองสิทธิ สตรี และเด็ก  การ พัฒนาเด็ก  และการมี  
ส่วนร่วมของชุมชน โดยมีเป้าหมายเพ่ือปรับปรุงคุณภาพชีวิตสตรี การเพ่ิมการมีส่วนร่วมของสตรี 
ในกระบวนการทางการเมืองและนโยบายสาธารณะ หรือการขจัดรูปแบบการเลือกปฏิบัติและการใช้
ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมสวัสดิภาพและการคุ้มครองเด็ก ตลอดจน
การปรับปรุงและเสริมสร้างการบูรณาการเรื่องเพศ และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของสังคมในการแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับเด็กและสตรี309 

3) คณะกรรมการต่อต้านความรุนแรงต่อสตรีแห่งชาติ310 
คณะกรรมการต่อต้านความรุนแรงต่อสตรีแห่งชาติ (National Commission on Violence 

Against Women หรือ Komnas Perempuan) เป็นองค์กรอิสระที่ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ  
ตามค าสั่งของประธานาธิบดีฉบับที่ 181/1998 (Presidential Decree No. 181 of 1998) และได้รับ
การต่ออายุโดยค าสั่งประธานาธิบดีฉบับที่ 65/2005 (Presidential Decree No. 65 of 2005)  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของสตรีจากการกระท าความรุนแรง และเป็นหนึ่งใน
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของประเทศอินโดนีเซีย (National Human Rights Institutions: NHRI) 
มีอ านาจหน้าที่ เฉพาะเกี่ยวกับการสร้างเงื่อนไขที่ เ อ้ือต่อการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของ สตร ี
และการขจัดความรุนแรงต่าง ๆ รวมถึงการก าหนดมาตรการเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงต่อสตรี
ทุกรูปแบบในประเทศอินโดนีเซีย อาทิเช่น การติดตามและรายงานความรุนแรงทางเพศ การละเมิด
สิทธิมนุษยชน  หรือการท าหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและความรุนแรงต่อสตร ี
ในประเทศอินโดนีเซีย เป็นต้น 

4) ศูนย์ช่วยเหลือสตรี311  
ศูนย์ช่วยเหลือสตรี  (Ruang Pelayanan Khusus, or RPK) เป็นหน่วยงานในสังกัด

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ มีหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนและให้ความช่วยเหลือแก่สตรีจากการคุกคาม 
ทางเพศ หรือจากการกระท าความรุนแรง โดยเมื่อศูนย์ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้หญิงที่อ้างว่าได้รับ

                                                           
309 EC/UN Partnership on Gender Equality for Development and Peace, “Gender 

Equality Policy,” Retrieved on 4 July 2018 form http://www.gendermatterseu. 
310 Komnas Perempuan,  Retrieved on 27 June 2018 form https://www.komnasp 

erempuan.go.id. 
311 UN Development Fund for Women 2003 , “ Indonesia Country Profile’ , A Life 

Free of Violence It’s Our Right! ,” Retrieved on 27 June 2018 from http://www.refworld.org/.  
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การทารุณกรรมทางเพศตามกฎหมายจะต้องรายงานเรื่องนี้ต่อต ารวจก่อน ซึ่งต ารวจจะจัดท าหนังสือ
ให้แก่เหยื่อเพ่ือเป็นหลักฐานในการขอรับการตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล และโรงพยาบาล 
จะส่งผลการตรวจร่างกายให้ต ารวจ เพ่ือจะใช้เป็นหลักฐานในการติดตามตัวผู้กระท าความผิด  
อนึ่ง การตรวจร่างกายเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายต้องด าเนินการโดยเร็วที่สุด เนื่องจากอาการบาดเจ็บที่ตรวจ
พบภายหลังจากการทารุณกรรมเกินกว่า 3 วัน ไม่สามารถน าเป็นหลักฐาน เพ่ือลงโทษผู้กระท าผิดได้ 
ฉะนั้น หากปล่อยให้ผู้เสียหายหรือเหยื่อต้องไปตรวจร่างกายด้วยตนเอง การด าเนินการดังกล่าวอาจ
กลายเป็นอุปสรรคส าหรับผู้หญิงที่มีรายได้น้อย หรือไม่มีเงินเพียงพอในการเข้าตรวจร่างกาย ดังนั้น 
รัฐบาลจึงสนับสนุนให้มีการตรวจสุขภาพฟรีส าหรับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรง ในครอบครัว  
อีกทางหนึ่งด้วย 

5) ศูนย์วิกฤติสตรี312 
ศูนย์วิกฤติสตรี  (Mitra Perempuan or MP)  เป็นหน่วยบริการให้ความช่วยเหลือ 

แก่สตรีทางโทรศัพท์ (telephone hotline) มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือและให้ค าปรึกษา หรือ
ค าแนะน าต่าง ๆ เพื่อรองรับและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวให้กับสตรี  

 
3.3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้สูงอายุ 
ส าหรับหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ได้แก่ 
กระทรวงสวัสดิการสังคม 
กระทรวงสวัสดิการสังคม (Ministry of Social Affairs)313 แห่งประเทศอินโดนีเซียเป็น

หน่วยงานที่มีความรับผิดชอบในการช่วยเหลือสมาชิกในสังคมที่อยู่ในสภาวะอ่อนแอ หรือต้องพ่ึงพา
สวัสดิการจากรัฐบาล เพ่ือช่วยให้ประชาชนทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และลดความเหลื่อมล้ าในสังคม โดยมี
บทบาทหน้าที่ ในการจัดท านโยบาย ก าหนดกฎเกณฑ์ วางแนวทางปฏิบัติ  รวมทั้ งด าเนินการ 
เพ่ือการฟ้ืนฟูดูแลสังคม ดูแลประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือ เช่น ประชาชนที่ยากจน ประชาชน
ผู้ประสบภัยธรรมชาติ เพ่ือให้สังคมมีความสงบสุขและมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ซึ่งมีการด าเนินงาน  
ที่ส าคัญในด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนาศักยภาพของประชาชนให้สามารถเข้าถึงความต้องการขั้นพ้ืนฐาน 
การพัฒนารายได้ให้แก่ประชาชน การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสรวมถึงคนพิการและชนกลุ่มน้อยให้เข้าถึง
สิทธิขั้นพ้ืนฐานและมีส่วนร่วมในสังคม รวมถึงการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐ
ในการด ารงชีวิต ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภาวะล าบาก การส่งเสริมสถาบันครอบครัว 

                                                           
312 ibid. 
313 President Regulation No. 46 of 2015, Regulations on the Ministry of Social 

Affairs. 
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ให้เข้มแข็ง การท าวิจัยในด้านต่าง ๆ เช่น การลดปัญหาความยากจน โอกาสในการเข้าถึงบริการของรัฐ 
และเพ่ิมโอกาสในสังคมให้แก่ผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น 

ส าหรับหน้าที่ ในการให้ความช่วยเหลือดูแลผู้สู งอายุ  กระทรวงสวัสดิการสังคม 
มีภาระหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ เช่น งานสังคม
สงเคราะห์ การคุ้มครองและการประกันสุขภาพ รวมถึงการควบคุมดูแลโครงการเกษียณอายุ  
และโครงการออมทรัพย์เพื่อการเกษียณอายุ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 

 
3.4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิคนพิการ 
ส าหรับบทบาทหน้าที่ และหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องกับการคุ้มครองสวัสดิภาพของ 

คนพิการในประเทศอินโดนีเซีย มีหน่วยงานส าคัญท่ีเกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 
1) กระทรวงสวัสดิการสังคม  
กระทรวงสวัสดิการสังคม (Ministry of Social Affairs) เป็นหน่วยงานหลักที่มีอ านาจ  

และความรับผิดชอบเกี่ยวกับสวัสดิภาพของประชาชนในประเทศอินโดนีเซีย ทั้งสวัสดิภาพของเด็ก 
สตรี ผู้สูงอายุ รวมถึงคนพิการ โดยกระทรวงสวัสดิการสังคมมีอ านาจหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องกับ  
คนพิการ คือ การพัฒนานโยบายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ314 การปรับปรุงหรือบังคับใช้มาตรการ 
ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ315 และการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาหรือด าเนิน
โครงการที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ316  

2) กรมฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ  
กรมฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ (The Department of Rehabilitation of Persons with 

Disabilities) เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงสวัสดิการสังคมมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง 
ต่อปัญหาความพิการของประชาชนโดยเฉพาะ มีอธิบดีกรมฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ  
เป็นหัวหน้า ท าหน้าที่รับผิดชอบเรื่องความพิการ และเป็นหน่วยงานประสานงานให้หน่วยงานต่าง ๆ  

                                                           
314 Article 10 (1) Regulations on the Ministry of Social Affairs. and President 

Regulation No. 46 of 2015. 
315 Article 10 (2) Regulations on the Ministry of Social Affairs, President 

Regulation No. 46 of 2015, and the Government Regulation Article No. 43 of 1998, 
Regulations on the Revision of Social Protection for Persons with Disabilities. 

316 Article 10 (34) Regulations on the Ministry of Social Affairs, and President 
Regulation No. 46 of 2015.  
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ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือด าเนินการคุ้มครองสิทธิและให้ความช่วยเหลือคนพิการทั้ง ในระดับประเทศ  
ระดับจังหวัด และระดับอ าเภอ  

นอกจากนี้  ประ เทศ อิน โดนี เ ซี ยยั ง ได้มี คณะกรรมการประสานงานแห่ งชาติ 
มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสวัสดิการสังคมเป็นประธาน โดยที่มีสมาชิกจากกระทรวงต่าง ๆ ที่มีอ านาจ
หน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดูแลสุขภาพ (กระทรวงสาธารณสุข) การศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ)  
และก าลังคน (กระทรวงแรงงาน) และมีสมาชิกซึ่งเป็นตัวแทนจากผู้เชี่ยวชาญและคนพิการ ท าหน้าที่
ติดตามการพัฒนาและการบังคับใช้กฎหมาย ตลอดจนโครงการในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพของคนพิการ 
อีกด้วย 
 
  3.5 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค 

ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริ โภคได้ก าหนดให้รัฐบาลและกระทรวง  
ที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ด าเนินการร่วมกันเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ประกอบการและผู้บริโภค 
ตลอดจนพัฒนาสถาบันที่ไม่ใช่ภาครัฐเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค พัฒนาทรัพยากรบุคคล ส่งเสริมการวิจัย
และกิจกรรมเพ่ือการพัฒนา (Development Activities) เพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค317 โดยก าหนดให้
ทั้งรัฐบาล ภาคเอกชน และองค์กรเพื่อผู้บริโภคที่ไม่ใช่ภาครัฐ เป็นผู้ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย 
โดยภาคเอกชนและองค์กรเพ่ือผู้บริโภคที่ไม่ใช่ภาครัฐสามารถเผยแพร่ผลการตรวจสอบสู่สาธารณะชน 
และเสนอต่อรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องได้318 จึงได้มีการจัดตั้งหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ319 ขึ้น 
เพ่ือที่จะให้ท าหน้าที่สนับสนุนประธานาธิบดีในการก าหนดนโยบาย ท าการส ารวจตรวจสอบสินค้า
และบริการในท้องตลาด ท าวิจัยแนวโน้มการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค และให้ความรู้แก่ประชาชน  
ซึ่งหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติสามารถเป็นตัวแทนของประเทศในการด าเนินความร่วมมือกับ
องค์กรระหว่างประเทศได้320  

ฉะนั้น องค์กรที่มีบทบาทหน้าที่ส าคัญเก่ียวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ได้แก่ 
1) ส านักงานคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ  
ส านักงานคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ (National Consumer Protection Agency หรือ BPKN) 

จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 31 แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค (Law No. 8 of 1999) โดยมีการ
ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่เพ่ิมเติมไว้ในระเบียบรัฐบาลกลางที่ 57 ค.ศ. 2001 และ

                                                           
317 มาตรา 29 รัฐบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค (Law No. 8 of 1999) 
318 มาตรา 30 รัฐบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค (Law No. 8 of 1999) 
319 มาตรา 31 รัฐบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค (Law No. 8 of 1999) 
320 มาตรา 34 รัฐบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค (Law No. 8 of 1999) 
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ระ เบี ยบรั ฐบาลกลางที่  58  ค .ศ .  2001  โดยระบุ ให้ มี หน่ วยงานตั้ ง อยู่  ณ  เมื อ งหลวง  
มีหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะ และค าแนะน าต่อประธานาธิบดีเกี่ยวกับนโยบายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
จัดท างานวิจัยและศึกษากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและมาตรการความปลอดภัยต่าง ๆ รวมถึง 
การส ารวจความต้องการของประชาชนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคการพัฒนา     
ความสัมพันธ์กับ NGO และเผยแพร่ข้อมูลและรับค าร้องที่เก่ียวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 

2) หน่วยระงับข้อพิพาทในคดีผู้บริโภค  
 หน่วยงานระงับข้อพิพาทในคดีผู้บริโภค (BPSK หรือ Consumer Dispute Settlement 

Agency) จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 49 แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค (Law No. 8 of 1999)  
มีหน้าที่ระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการไกล่เกลี่ย ประนีประนอม และอนุญาโตตุลาการ การให้ค าปรึกษา 
ในเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคและดูแลค าสั่ง ในเรื่องผู้บริโภคต่าง ๆ รวมทั้งสืบสวนคดีผู้บริโภค  
เช่น มีอ านาจรับค าร้อง เรียกให้ผู้ต้องสงสัยมาให้ปากค า และเรียกพยานมาให้ข้อมูล รวมถึงกระท า
การต่าง ๆ ที่จะให้ได้มาซึ่งเหตุแห่งการละเมิดผู้บริโภค เช่น การจ้างนักสืบ อีกทั้งยังสามารถ  
เก็บหลักฐานและประเมินความเสียหายของผู้บริโภค ตลอดจนมีอ านาจท าค าตัดสินชี้ขาดว่าเรื่องใด
เป็นเรื่องละเมิดสิทธิผู้บริโภคและสามารถมีค าสั่งทางปกครองตัดสิน ในเนื้อหาได้ หน่วยงานนี้ 
เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งโดยรัฐบาลกลางที่มีลักษณะพิเศษ คือ มีส านักงานภูมิภาค 
   3) Non – Governmental Organizations (NGO) 

นอกจากหน่วยงานภาครัฐทั้งสองหน่วยงานข้างต้นที่ท าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคในประเทศ
อินโดนีเซียแล้ว รัฐบาลอินโดนีเซียยังมีการรับรองบทบาทของ NGO ในการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค  
ดังจะเห็นได้จากการออกระเบียบรัฐบาลกลางที่ 59 ค.ศ. 2001 เกี่ยวกับสถาบันที่ไม่ใช่ภาครัฐ  
ในการให้ความคุ้มครองแก่ผู้บริโภค ซึ่งเป็นกฎหมายที่ตราขึ้นมาเพ่ือให้อ านาจองค์กรที่ไม่แสวงหา 
ผลก าไรที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้ขึ้นทะเบียนกับรัฐบาลอินโดนีเซียเพ่ือให้ได้รับสิทธิ
ทางกฎหมาย โดยระเบียบรัฐบาลกลางที่ 59 ค.ศ. 2001 ได้ระบุถึงหลักการทั่วไปที่รัฐบาลอินโดนีเซีย
จะรับรองสถานะขององค์กรไม่แสวงหาผลก าไรที่มีวัตถุประสงค์คุ้มครองผู้บริโภค โดยการขึ้นทะเบียน
รับรองกับเขตการปกครองหรือเมือง และมีวัตถุประสงค์ขององค์กรเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค เมื่อขึ้น
ทะเบียนสามารถกระท าการได้ทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังระบุถึงเหตุแห่งการสิ้นสุดการรับรอง  
ตามกฎหมายเมื่อองค์กรดังกล่าวไม่มีการด าเนินกิจกรรมเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคหรือกระท าการ 
อันละเมิดต่อกฎหมาย โดยองค์กรไม่แสวงหาผลก าไรเหล่านี้ มีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลเพ่ือเพ่ิมความรู้
ให้กับประชาชนในการใช้บริโภคสินค้าหรือใช้บริการ นอกจากนี้ยังให้ค าแนะน าผู้บริโภคในเรื่อง 
การคุ้มครองสิทธิประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐเพ่ือที่จะให้บรรลุเป้าหมายการคุ้มครอง
ผู้บริโภค และยังมีหน้าที่รับค าร้องเรียนจากผู้บริโภคเพ่ือให้ความช่วยเหลือทางคดีความได้ 

4) กระทรวงพาณิชย์ 



192 
 

แม้ว่าการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศอินโดนีเซียจะเป็นหน้าที่โดยตรงของหน่วยงาน
คุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ แต่หน่วยงานส าคัญเกี่ยวกับการดูแลด้านการค้า อันได้แก่ กระทรวง
พาณิชย์ (Ministry of Trade) ก็ยังมีบทบาทส าคัญในฐานะหน่วยงานสนับสนุนในการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ซึ่งระเบียบรัฐบาลกลางที่ 58 ค.ศ. 2001 ว่าด้วยแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคได้ก าหนดให้
กระทรวงพาณิชย์มีหน้าที่ ในการสร้างความเข้าใจ ท าให้ให้เกิดบรรยากาศที่ดีระหว่างผู้บริโภค 
และผู้ประกอบการ รวมถึงพัฒนาคุณภาพบุคลากรที่ท าหน้าที่ เกี่ยวกับคุ้มครองผู้บริ โภค  
และก าหนดนโยบายในการคุ้มครองผู้บริโภค เช่น การก าหนดโทษการให้ข้อมูลผิดต่อผู้บริโภค 
และก าหนดแนวทางงานวิจัย รวมทั้งท าหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานในเรื่อง 
ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค รวมถึงการก าหนดให้กระทรวงพาณิชย์เป็นองค์กรควบคุมและดูแล
การขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคขององค์กรไม่แสวงหาผลก าไร (NGO) อีกทางหนึ่งด้วย 
ทั้งนี้ ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์เลขที่  302/MPP/KEP/10/2001 ซึ่งมีสาระส าคัญก าหนดให้
องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคท่ีไม่ใช่สถาบันของรัฐบาลตามประกาศกระทรวงฉบับนี้ หากต้องการได้รับการ
รับรองจากรัฐบาลต้องท าการขึ้นทะเบียนกับรัฐบาลท้องถิ่นที่องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคมีส านักงานอยู่  
มิเช่นนั้นจะถูกลงโทษตามกฎหมายและหากองค์กรใดที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว กระท าการโดยมิชอบ 
ก็อาจถูกถอนใบอนุญาตได ้

 
3.6 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมการค้ามนุษย์ 
ส าหรับการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมการค้ามนุษย์  

ในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่ส าคัญของประเทศเนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ยังมีสถานะ
ยากจน และขาดการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสตรีและเด็ก รัฐบาลอินโดนีเซียจึงให้ความส าคัญกับ  
การแก้ปัญหาดังกล่าวเป็นอย่างมาก โดยก าหนดให้หน่วยงานต่าง ๆ มีหน้าทีใ่นการร่วมกันแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์อย่างจริงจังและเร่งด่วน โดยองค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญในการดูแลแก้ไขปัญหา ได้แก่ 

1) กระทรวงสวัสดิการสังคม 
ในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ กระทรวงสวัสดิการสังคม (Ministry of Social Affairs) 

ได้รับมอบอ านาจตามค าสั่งประธานาธิบดีที่ 69 ปี  ค.ศ. 2008321 ให้มีการจัดตั้งคณะท างาน 
เพ่ือการป้องกันและควบคุมการค้ามนุษย์ ในฐานะประธานเพ่ือช่วยเหลือฟ้ืนฟูเหยื่อการค้ามนุษย์ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ในด้านการปรับปรุงข้อมูลการค้ามนุษย์ การด าเนินความร่วมมือในการด าเนินการป้องกันและ

                                                           
322 Presidential Regulation No. 69 of 2008 on the Task Force for the Prevention and 

Control of Human Trafficking. 
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ปราบปราม โดยอาศัยความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับผู้มีส่วนได้เสียทั้งในประเทศและต่างประเทศการเพ่ิม
ศักยภาพของคณะท างานเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์โดยการขยายขอบเขตงานไปยัง
ผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนการเพ่ิมประสิทธิภาพของสื่อ ในการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร (การเขียนและ/หรือ
ภาพสื่อสังคม และการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีอ่ืน ๆ) ตลอดจนการเพ่ิมประสิทธิภาพของการมีส่วนร่วม
ของรัฐบาลท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมการค้ามนุษย์ รวมถึง การสนับสนุนความร่วมมือ
ด้านยุทธศาสตร์ ด้านกฎระเบียบ และกิจกรรมในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ322 

2) กระทรวงส่งเสริมสมรรถภาพสตรีและคุ้มครองเด็ก  
นอกจากอ านาจตามภารกิจหลักของกระทรวงส่งเสริมสมรรถภาพสตรีและคุ้มครองเด็ก 

(Ministry of Women’s Empowerment and Child Protection) ที่ต้องด าเนินการจัดท านโยบาย 
ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ และกฎเกณฑ์ รวมถึงท าหน้าที่ ในประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้เกิดความเสมอภาคทางเพศ การคุ้มครองเด็กและสวัสดิการในครอบครัวสังคมและประเทศชาติ
แล้ว กระทรวงส่งเสริมสมรรถภาพสตรีและคุ้มครองเด็ก ยังมีภารกิจร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ 
กระทรวงกฎหมายและสิทธิมนุษยชน และกระทรวงแรงงานในการด าเนินการแก้ไขปัญหาแรงงานข้าม
ชาติซึ่งเป็นปัญหาที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับปัญหาการค้ามนุษย์อีกด้วย โดยมีหน้าที่ ในการ
ประสานงานประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติหญิงและเด็กตามเป้าหมายหลักของ
รัฐบาลในการยกระดับคุณภาพการคุ้มครองประชาชนและนิติบุคคลทั้งในและต่างประเทศ โดยอาศัย
การบูรณาการภารกิจของหน่วยงานต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ภายใต้วัตถุประสงค์เดียวกัน ได้แก่ การ
เสริมสร้างความร่วมมือระดับชาติ ระดับทวิภาคี ระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศเพ่ือปกป้อง
แรงงานข้ามชาติ การปรับปรุงระบบการจัดการแรงงานข้ามชาติ การพัฒนาศักยภาพแก่แรงงานข้าม
ชาติให้มีความรู้และทักษะไม่ใช่แต่เพ่ือการใช้แรงงาน รวมถึงการให้ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิ
หน้าที่ของแรงงานข้ามชาติในประเทศปลายทาง นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนการเข้าถึงบริการทาง
การเงินที่สะดวกมากยิ่งขึ้น ทั้งยังมีการให้ความคุ้มครองส าหรับการย้ายแรงงานข้ามชาติอินโดนีเซีย
กลับประเทศในสถานการณ์ฉุกเฉิน ตัวอย่างเช่น เหตุการณ์ความขัดแย้งในซีเรีย และเยเมน เป็นต้น323 
 

                                                           
323 The NEXUS Institute, “Directory of Services for Indonesian Trafficking 

Victims and Exploited Migrant Workers,” Retrieved on 4 July 2018 from 
https://nexushumantrafficking.files.wordpress.com/.  

323 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia , “International Convention on 
the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families,” 
Retrieved on 4 July 2018 from https://www.kemlu.go.id. 
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บทท่ี 7 
 

กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการสื่อสาร 
 

ในบทที่ 7 นี้ ผู้วิจัยจะได้น าเสนอกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
การสื่อสาร ซึ่งแบ่งประเด็นการศึกษาออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลเบื้องต้น สาระส าคัญของกฎหมาย 
และบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 
(1) ข้อมูลเบื้องต้น 
 

1.1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
อินโดนีเซียได้ให้ความส าคัญกับการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้นเป็นล าดับนับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน เห็นได้จากการก าหนด
ยุทธศาสตร์ประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไว้ในวิสัยทัศน์และภารกิจ ปี ค.ศ. 2025 (พ.ศ 2568) 
(Vision and Mission 2025) โดยระบุว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการพัฒนา 
และยกระดับคุณภาพชีวิต รวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยได้ก าหนดแผนงานการพัฒนาใน 7 ด้านส าคัญ 
ได้แก่ ด้านความมั่นคงทางอาหาร ด้านพลังงานทดแทนหรือพลังงานหมุนเวียน ด้านเทคโนโลยี 
และการจัดการการขนส่ง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านการป้องกันประเทศ 
และความมั่นคง ด้านสุขภาพและยา และด้านเทคโนโลยีวัสดุศาสตร์324  นอกจากนี้ นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 
2014(พ.ศ. 2557) ประธานาธิบดีของอินโดนีเซีย (นายโจโค่ วิโดโด้) ได้ประกาศวิสัยทัศน์ในโอกาสเข้า
รับต าแหน่งประธานาธิบดี ที่จะเปลี่ยนอินโดนีเซียเป็น Maritime Nation กล่าวคือ จะด าเนินนโยบาย
เพ่ือรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล เนื่องจากอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีทะเลล้อมรอบ ส่งผลให้
อินโดนีเซียเร่งด าเนินการวิจัยและพัฒนาในด้านทรัพยากรทางทะเลมาโดยตลอด เช่น ด าเนินการวิจัย
และพัฒนาการผลิตยารักษาโรคจากทรัพยากรชีวภาพจากทะเล (biologicalmarine resources)325 

                                                           
324 UNESCO Publishing, “The Current Status of Science Around the World,” 

Retrieved on 10 February 2018 from http://unesdoc.unesco.org/. 
325 Current Status on Science and Technology in ASEAN Countries Center for 

Research and Development Strategy, Japan Science and Technology Agency: 2014,  
p . 107 . 
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จากการตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ของอินโดนีเซีย เห็นว่า มีกฎหมายส าคัญท่ีเกี่ยวข้องจ านวน 2 ฉบับ ได้แก่  

(1) กฎหมายว่าด้วยระบบการวิจัย การพัฒนา และการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (Law No. 18 of 2002 ) เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีในอินโดนีเซีย ได้มีตราขึ้นเนื่องจากอินโดนีเซียตระหนักถึงความส าคัญของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีว่าเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศเพราะท าให้มนุษย์สามารถใช้ประโยชน์ 
จากทรัพยากรธรรมชาติได้ อันจะน ามาซึ่งสวัสดิการและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน  
อีกทั้งในบริบทของโลกาภิวัตน์ที่การติดต่อสื่อสารและการเดินทางสามารถท าได้โดยสะดวกรวดเร็ว  
มากยิ่งขึ้น และมีการเปิดเสรีทางการค้า การบริการ และการลงทุนเพ่ิมขึ้น ตลอดจนมีการรวมกลุ่ม  
ทางเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะช่วยเสริมสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลกให้แก่อินโดนีเซียได้ นอกจากนี้ มาจากผลการวิเคราะห์ของรัฐบาล
อินโดนีเซียที่ว่าความส าเร็จและความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศที่พัฒนาแล้ว 
เพราะมาจากปัจจัย 3 ประการ ได้แก่ 1) ความสามารถในการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไว้ด้วยกัน เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน
รวมทั้งการถ่ายทอดด้านเทคโนโลยี326 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับการค้าสินค้าและบริการ 
ซึ่งมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ 2) ความสามารถในการสร้างสภาวะการแข่งขันทางเศรษฐกิจ เนื่องจาก
สภาวะดังกล่าวจะท าให้ศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมีอ านาจในตลาด 
หรือการมีทรัพยากรธรรมชาติเพียงประการเดียว หากแต่ขึ้นอยู่กับนวัตกรรมและคุณภาพของสินค้า
และบริการที่มีประโยชน์ต่อผู้บริโภคด้วย ซึ่งท าให้ผู้ประกอบการเร่งพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี และ 3) ความสามารถ ความรู้ และศักยภาพต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้ที่เกี่ยวข้อง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาความเป็นมืออาชีพและการแบ่งสรรทรัพยากรกรตามหลักนิติรัฐ  
และการใช้มาตรฐานเดียวกัน ซึ่งการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถท าได้ หลายวิ ธี  
เช่น การให้ความรู้การแลกเปลี่ยนข้อมูลการส่งเสริมการศึกษาแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญกับประเทศที่พัฒนา
แล้วและถ่ายโอนเทคโนโลยี ผ่านช่องทางการลงทุน และการค้ากับต่างประเทศ327  

                                                           
326 การถ่ายโอนความรู้เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์และต้นแบบของศาสตร์หรือเทคโนโลยีของ

สถาบันบุคคลทั้งในประเทศและต่างประเทศ (มาตรา 1) 
327 ค าอธิบายกฎหมาย 
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(2) กฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษา (Law No. 12 of 2012) ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่กฎหมาย
ที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรง328  แต่กฎหมายนี้มีหลักการบางประการเกี่ยวกับการส่งเสริมวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีซึ่งคล้ายคลึงกับกฎหมายว่าด้วยระบบการวิจัย การพัฒนา และการใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (Law No. 18 of 2002) กล่าวคือ กฎหมายนี้เกิดจากการตระหนักที่ว่าการ
อุดมศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการศึกษาซึ่งมีบทบาทเชิงกลยุทธ์ ในการพัฒนาภูมิปัญญาของชาติ
และการส่ ง เ ส ริ มวิ ทยาศาสตร์ และ เทค โน โลยี  โ ดยค านึ ง ถึ งหลั กมนุษยธร รมที่ ยั่ ง ยื น 
และการส่งเสริมการเพาะปลูกและขีดความสามารถของประชาชนอินโดนีเซีย และการตระหนักถึง 
การเ พ่ิมศักยภาพด้านการแข่ งขันของประเทศเ พ่ือเผชิญกับ โลกาภิวัตน์ ในทุกภาคส่ วน  
ท าให้การอุดมศึกษาจ าเป็นต้องมีการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผลิตปัญญาชน
นักวิทยาศาสตร์ หรือผู้มีวิชาชีพ ผู้ซึ่งมีวัฒนธรรม มีความคิดสร้างสรรค์ มีความใจกว้าง มีความเป็น
ประชาธิปไตยมีความแข็งแกร่ง มีความกล้าหาญการที่จะปกป้องความจริงเพ่ือประโยชน์ของชาติ 
(อารัมภบทของกฎหมาย ข้อ b และข้อ c)  

 
1.2 การสื่อสาร 

 การสื่อสารโทรคมนาคมส าหรับประเทศอินโดนีเซียถือเป็นปัจจัยเกื้อหนุนที่ส าคัญ 
ในการเข้าถึงบริการของรัฐที่โปร่งใสและสะดวกยิ่งขึ้น ช่วงเวลาที่ส าคัญของธุรกิจการสื่อสาร 
ในอินโดนีเซียอยู่ในช่วงปี ค.ศ.1989 (พ.ศ. 2532) เมื่อรัฐบาลได้ตรากฎหมายว่าด้วยโทรคมนาคมขึ้น 
(Law No. 3 of 1989) ภายหลังจากที่ได้มีการให้สัตยาบันแก่อนุสัญญาโทรคมนาคมระหว่างประเทศ 
(International Telecommunication Convention of 1982) กฎหมายดังกล่าวเป็นกฎหมายฉบับแรก 
ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับโทรคมนาคม มีสาระส าคัญเป็นการเปิดเสรีธุรกิจโทรคมนาคมในอินโดนีเซีย 
ให้มีผู้ประกอบการหลากหลายมากขึ้น ลดบทบาทรัฐวิสาหกิจจากการเป็นผู้ประกอบการรายเดียว  
มาเป็นการที่ต้องแข่งขันกับเอกชนรายอ่ืน ซึ่งนับตั้งแต่นั้นการโทรคมนาคมได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว 
และมีบทบาทส าคัญในการสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกันก็เป็นส่วนช่วยเสริมสร้าง
ความมั่นคงในการพัฒนาวิธีป้องกันและรักษาความปลอดภัยของประเทศ และมีบทบาทส าคัญ 
ต่อการศึกษาของประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศหมู่เกาะท าให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการถ่ายทอดการเรียนการสอนไปยังหมู่เกาะต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง รวมทั้งรัฐบาล
อินโดนีเซียสามารถบริหารราชการได้สะดวกมากขึ้นเพราะมีเทคโนโลยีด้านการโทรคมนาคมที่ท าให้
สามารถติดต่อสื่อสารระหว่างท้องถิ่นที่อยู่ห่างไกลได้สะดวกยิ่ งขึ้น ต่อมาด้วยสภาพสังคม 

                                                           
328 Globalregulation, “Indonesia Education laws,” Retrieved on 10 February 

2018 from https://www.global-regulation.com 
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ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว มีการบูรณาการด้านเทคโนโลยี 
การส่งข้อมูลและการออกอากาศ การกระจายสัญญาณมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ประกอบกับแนวคิด
เศรษฐกิจระหว่างประเทศมีการน าหลักการเปิดเสรีทางการค้ามาใช้ ในหลากหลายธุรกิจมากขึ้น  
เพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวประกอบกับเพ่ือปฏิรูปและจัดระเบียบการด าเนินธุรกิจ
โทรคมนาคมในอินโดนี เซียใหม่  อีกทั้ ง เ พ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมายอนุวัติการพันธกรณี 
ตามความตกลงทั่วไปด้านการค้าและบริการ (General Agreement on Trade and Services - 
GATS)329 จึงได้มีการตรากฎหมายฉบับใหม่ขึ้นใช้แทนกฎหมายเดิม ได้แก่ กฎหมายโทรคมนาคม 
(Law No.  36 of 1999 ) 330 และใช้บั งคับมาจนถึ งปั จจุบัน  ส่ งผลให้ประเทศอินโดนี เซีย 
มีการปรับเปลี่ยนนโยบายด้านโทรคมนาคมเป็นรูปแบบของการเปิดเสรีให้เอกชนเข้ามาแข่งขัน  
ในการด าเนินธุรกิจโดยรัฐมีหน้าที่เพียงแค่ก าหนดนโยบาย จัดท ากฎหมาย และก ากับดูแลตลาด  
ทั้งนี้ กฎหมายโทรคมนาคม (Law No 36 of 1999) ดังกล่าวข้างต้น มีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุม 
การด าเนินการกิจการโทรคมนาคม (Telecommunications operation) ซึ่งประกอบด้วย กิจการ
เครือข่ายโทรคมนาคม (the operation of telecommunications networks) กิจการให้บริการ
โ ท รคมนาคม  ( the operation of telecommunications services)  และกิ จการพิ เศษด้ าน
โทรคมนาคม (the operation of special telecommunications) (มาตรา 7) ซึ่งกิจการพิเศษด้าน
โทรคมนาคมนั้น ครอบคลุมกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ด้วย331  

นับตั้งแต่มีกฎหมายโทรคมนาคมเมื่อปี ค.ศ. 1999 (พ.ศ. 2542) ได้มีนักลงทุนต่างชาติ 
เข้ามาลงทุนในภาคธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคมแล้วประมาณ 1.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ และมีสัดส่วน
การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของประชาชนก็เพ่ิมมากขึ้น โดยเมื่อปี ค.ศ. 2000 (พ.ศ. 2543)ได้มีผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตเพียง 5 ล้านคน แต่ภายใน ค.ศ. 2014 (พ.ศ. 2557) มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ิมมากขึ้น 

                                                           
329 อินโดนีเซียอนุวัติการโดยการตรากฎหมายว่าด้วยการให้สัตยาบันความตกลงทั่วไปว่าด้วย

การค้าบริการ (Law No. 7 of 1994) 
330 Direktorat Jenderl Sumber Daya Dar Perangkat Pos Dan Informatika, “Legal 

Complanits and Consultation,” Retrieved on 10 February 2018 http://www.postel.go.id/. 
331 ค าอธิบายท้ายกฎหมายโทรคมนาคม (Law No. 36 of 1999) ได้อธิบายค าว่า “the 

operation of special telecommunications” ไว้ดังนี้   
“Special telecommunications operations is among other things for the purpose 

of meteorology geophysics, television broadcast, radio broadcast, navigation, aviation, 
search and rescue, amateur radio, inter- population radio communications and 
operation of certain government special communications agencies/private parties.” 
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เป็น 70 ล้านคน โดยมือถือเป็นเครื่องมือหลักที่ประชาชนใช้ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต เนื่องจาก 
มีความสะดวกและประหยัดมากกว่าการติดตั้งสายสัญญาณ นอกจากนี้ใน ค.ศ. 2003 (พ.ศ. 2546) 
บทบาทของรัฐบาลได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นผู้ก าหนดนโยบายเมื่อมีการออกประกาศกระทรวง 
การสื่อสารว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการก ากับการโทรคมนาคม (Ministry of Communications 
Decree No.  KM.  31/2003 Regarding Establishment of Indonesian Telecommunications 
Regulatory Body, Ministry of Communications)332 ตั้งหน่วยงานอิสระเพ่ือท าการก ากับดูแล
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ มีชื่อย่อว่า BRTI และต่อมาการพัฒนาของเทคโนโลยีท าให้ใน ค.ศ. 2008 
(พ.ศ. 2551) ได้มีการตรากฎหมายว่าด้วยข้อมูลและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Law No. 11 of 2008)333 
เพ่ือการควบคุมผู้ประกอบการและการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความแน่นอนมากยิ่งข้ึน 

จากที่กล่าวมาข้างต้น เห็นว่ากฎหมายส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารมีจ านวน 2 ฉบับ ได้แก่ 
(1) กฎหมายโทรคมนาคม (Law No. 36 of 1999) 

 (2) กฎหมายว่าด้วยข้อมูลและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Law No. 11 of 2008) 
 
(2) สาระส าคัญของกฎหมาย  
 

2.1 สาระส าคัญของกฎหมายเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(1) กฎหมายว่าด้วยระบบการวิจัย การพัฒนา และการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ (Law No. 18 of 2002 on National System of Research, Development, and Application 
of Science and Technology)   

กฎหมายว่าด้วยระบบการวิจัย การพัฒนา และการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (Law No. 18 of 2002) เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นภายใต้แนวความคิดที่ว่า การพัฒนา 
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเครื่องมือน าไปสู่สวัสดิการและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
ของประชาชนโดยผ่านกลไกทางเศรษฐกิจ ในแง่ของการเปิดเสรีทางการค้า การลงทุน และการพัฒนา
คุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานสากล โดยกฎหมายนี้มีบทบัญญัติจ านวน 32 มาตรา แบ่งออกเป็น  
8 หมวดมีสาระส าคัญ สรุปได้ดังนี้  

                                                           
332 Direktorat Jenderl Sumber Daya Dar Perangkat Pos Dan Informatika, “ Legal 

Complanits and Consultation,” Retrieved on 10 February 2018 http://www.postel.go.id/. 
333 FLEVIN, “Law No. 11 of 2008 on electronic information and transactions ,” 

Retrieved on 10 February 2018 http://www.flevin.com/id/ 
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(1.1) กฎหมายก าหนดให้ระบบการวิจัยพัฒนาและการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีแห่งชาติจะต้องอยู่บนพ้ืนฐานของหลักการดังต่อไปนี้ หลักการเคารพและศรัทธา 
ในพระเจ้าซึ่งเป็นผู้สร้างโลกและจักรวาล หลักความรับผิดชอบของรัฐ หลักความจริงทางวิทยาศาสตร์  
หลักเสรีภาพทางความคิด หลักเสรีภาพทางวิชาการ และหลักความรับผิดชอบทางวิชาการ (มาตรา 3) 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเร่งให้ประเทศสามารถบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาได้เร็วยิ่งขึ้น รวมทั้ง  
เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน และรักษาผลประโยชน์ของประเทศในความสัมพันธ์กับต่างประเทศ 
(มาตรา 4)  

(1.2) ระบบการวิจัยพัฒนาและการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติตามกฎหมายนี้ มุ่งสร้างความเชื่อมโยงของปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการน าความรู้นั้นไปใช้เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาข้างต้น  
ซึ่งปัจจัยเหล่านั้นประกอบด้วยปัจจัยด้านสถาบัน ด้านทรัพยากร และด้านเครือข่ายความรู้ 
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีรัฐบาลเป็นผู้สนับสนุนให้ปัจจัยสามด้านข้างต้นมีความเชื่อมโยง
กัน กฎหมายจึงมีเนื้อหาเป็นการก าหนดบทบาทของแต่ละด้าน รวมถึงบทบาทของรัฐบาล  
(มาตรา 5 และมาตรา 13)  

(1.3) ด้านสถาบัน กฎหมายนี้ก าหนดให้สถาบันต่าง ๆ มีบทบาทในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล การวิจัย การพัฒนา การออกแบบ การคิดค้นนวัตกรรม และการถอดแบบแผน  
ทางเทคโนโลยี รวมทั้งบทบาทในการสร้างบรรยากาศให้เกิดการด าเนินการดังกล่าว ตลอดจน 
ให้การสนับสนุนที่จ าเป็นส าหรับการบริหารจัดการในการพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (มาตรา 6) ซึ่งสถาบันดังกล่าว ได้แก่  

- มหาวิทยาลัย มีบทบาทในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โดยกฎหมายก าหนดให้มหาวิทยาลัยต้องมีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา และอาจารย์
ผู้สอนต้องมีความสามารถในการจัดท าและพัฒนางานวิจัย (มาตรา 7) 

- สถาบันการวิจัยและพัฒนา มีบทบาทในการเพ่ิมขีดความสามารถ 
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยกฎหมายก าหนดให้สถาบันการวิจัยต้องมีการสรรหานวัตกรรม
ใหม่ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ และต้องใช้ทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
(มาตรา 8) 

- องค์กรธุรกิจ มีบทบาทในการพัฒนานวัตกรรมทางวิศวกรรมและท าให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีเ พ่ือที่จะสร้างสินค้าและบริการที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ  
โดยกฎหมายก าหนดให้องค์กรธุรกิจต้องมีความพยายามที่จะใช้ทรัพยากรบุคคลจากมหาวิทยาลัย 
และความรู้จากสถาบันวิจัยและพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุด (มาตรา 9) 
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- สถาบันสนับสนุนอ่ืน ๆ  มีหน้าให้การสนับสนุนในการสร้างสภาพแวดล้อม
และปัจจัยที่เอ้ือต่อการเกิดการพัฒนารวมทั้งส่งเสริมและช่วยแก้ปัญหาในการท างานร่วมกัน (มาตรา 10) 
ทั้งนี้ ค าว่า “สถาบันสนับสนุนอ่ืน ๆ” กฎหมายไม่ได้ก าหนดบทนิยามไว้ แต่จากค าอธิบายท้าย
กฎหมายได้ยกตัวอย่างไว้ว่า สถาบันสนับสนุนอ่ืน ๆ อาจรวมถึงหน่วยงานซึ่งท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น สภาวิจัยแห่งชาติ หรือสภาวิจัยระดับท้องถิ่น หน่วยงานด้านการ
ก าหนดมาตรฐาน หน่วยงานด้านสิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทางปัญญา หรือหน่วยงานก ากับดูแลด้าน
วิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยี เช่น ส านักงานพลังงงานนิวเคลียร์ (Nuclear Energy Agency) สถาบัน
ให้ค าปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยี องค์กรคุ้มครองผู้บริโภค หรือสถาบันการเงิน 

(1.4) ด้านทรัพยากร กฎหมายก าหนดว่าทรัพยากรส าหรับการพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ได้แก่ ความเชี่ยวชาญและความสามารถของบุคคล ทรัพย์สินทางปัญญา ข้อมูล
ข่าวสาร รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพ้ืนฐาน ทั้งนี้ สถาบันต่าง ๆ ต้องจัดให้มีระบบ
การพัฒนาความเชี่ยวชาญและความสามารถของบุคคล ระบบความก้าวหน้าทางอาชีพ ระบบการให้
รางวัล และระบบการลงโทษที่เป็นธรรม เพ่ือสร้างบรรยากาศให้เกิดการพัฒนาวิทยาศาสตร์  
และเทคโนโลยี กฎหมายก าหนดให้มหาวิทยาลัยและสถาบันการวิจัยและพัฒนาต้องจัดการทรัพย์สิน  
ทางปัญญาและข้อมูลข่าวสารที่ได้มาจากการวิจัยและพัฒนาที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล 
อย่างมีประสิทธิภาพและน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ (มาตรา 13) นอกจากนี้ กฎหมายยังก าหนดให้
รัฐบาลหรือองค์กรธุรกิจอาจจัดตั้งศูนย์หรือก่อสร้างอาคาร ตลอดจนสิ่งอ านวยความสะดวก  
และโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ ที่เอ้ือต่อการส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึง 
เพ่ือสร้างวัฒนธรรมของการศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เกิดขึ้นกับประชาชนทั่วไป 
(มาตรา 14)  

(1.5) ด้านเครือข่าย กฎหมายก าหนดความสัมพันธ์ของสถาบันต่าง ๆ ข้างต้น  
โดยการวางหลักการไว้ว่า สถาบันต่าง ๆ ควรร่วมกันสร้างเครือข่ายเพื่อการท างานที่เชื่อมโยง และให้มี 
การสื่อสารระหว่างกัน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและก่อให้เกิดประโยชน์มากกว่า  
การที่สถาบันแต่ละสถาบันจะด าเนินงานหรือผลิตผลงานแยกเป็นเอกเทศจากกัน ทั้งนี้ กฎหมาย
ก าหนดให้สถาบันต่าง ๆ ด าเนินความร่วมมือระหว่างกันเพ่ือสร้างเครือข่ายดังกล่าว และเพ่ือลด 
การท างานที่ซ้ าซ้อน (มาตรา 15) พร้อมกันนี้ ได้ก าหนดบทบาทของแต่ละสถาบันในการด าเนิน 
ความร่วมมือดังกล่าว โดยมหาวิทยาลัยและสถาบันการวิจัยและพัฒนาจะต้องพยายามให้มีการโอน
ทรัพย์สินทางปัญญาในเทคโนโลยีที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาที่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล 
หรือรัฐบาลท้องถิ่นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้แก่องค์กรธุรกิจ รัฐบาล ชุมชน เท่าที่ไม่ขัดต่อ  
ความสงบเรียบร้อยและกฎหมาย ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยและสถาบันการวิจัย และพัฒนาย่อมมี
สิทธิได้รับค่าตอบแทนจากการถ่ายทอดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ตนได้พัฒนาขึ้น (มาตรา 16)  
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(1.6) บทบาทของรัฐบาล กฎหมายได้มีการก าหนดอ านาจหน้าที่ของรัฐบาล 
ในด้านวิทยาศาสตร์และการวิจัยไว้  โดยให้รัฐบาลมีหน้าที่สร้างแรงกระตุ้น อ านวยความสะดวก  
และสร้างบรรยากาศที่เหมาะแก่การวิจัยและพัฒนา รวมถึงการประยุกต์ศาสตร์และเทคโนโลยี  
โดยรัฐบาลต้องก าหนดแผนยุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน ซึ่งแผนดังกล่าวนั้นจะต้องมีการระบุ 
ถึงนโยบาย การให้เงินสนับสนุน แรงจูงใจ เงินทุน การจัดล าดับความส าคัญ การรับประกันว่าการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้องเป็นไปเพ่ือประชาชนและประเทศชาติ รวมถึงต้องให้ความส าคัญ 
กับชีวิตของมนุษย์และการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเท่าเทียมกัน (มาตรา 18) ตัวอย่างการกระตุ้น
และการอ านวยความสะดวกของรัฐบาล เช่น การร่วมมือกับต่างประเทศในการจัดงานสัมมนาระหว่าง
ประเทศด้านวิทยาศาสตร์ การจัดท าแผนนโยบายงานวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2559-2562  

(1.7) ในด้านการเงินนั้น กฎหมายก าหนดให้รัฐบาลตั้งงบประมาณเพ่ือการพัฒนา
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เพียงพอกับความต้องการของสถาบันต่าง ๆ และกฎหมายยังได้
ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องให้การสนับสนุนทางนโยบายและเงินทุนต่อมหาวิทยาลัย 
สถาบันการวิจัยและพัฒนา องค์กรธุรกิจ และสถาบันสนับสนุน อ่ืน ๆ (มาตรา 26 และมาตรา 27)  
เช่น การจัดท าแผนนโยบายงานวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2559-2562 เพ่ือให้สถาบันต่าง ๆ ด าเนินงานวิจัย 
และพัฒนาไปในแนวทางเดียวกัน หรือการให้เงินทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาตามโครงการต่าง ๆ 
ที่มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการวิจัยและพัฒนาเสนอ  

(1.8) รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบ334 (ในปัจจุบันได้แก่ รัฐมนตรีกระทรวงการวิจัย 
เทคโนโลยี  และการศึกษา) มีหน้าที่จัดท าแผนยุทธศาสตร์อย่างบูรณาการและก ากับดูแล 
การด าเนินงานตามนโยบาย เพ่ือให้การก าหนดแผนยุทธศาสตร์และการด าเนินงานตามนโยบาย  
เป็นไปอย่างราบรื่น โดยกฎหมายได้ก าหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติขึ้นเพ่ือท าหน้าที่
ให้ค าแนะน าแก่รัฐมนตรีในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งองค์ประกอบของคณะกรรมการดังกล่าวมา
จากตัวแทนสถาบันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามที่กล่าวในข้อ (1.3) (มาตรา 19)  

(1.9) นอกจากบทบาทของรัฐบาลกลางแล้ว กฎหมายยังก าหนดบทบาทของรัฐบาล
ท้องถิ่นด้วย โดยให้มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน อ านวยความสะดวก และสร้างบรรยากาศในการพัฒนา
ความร่วมมือกันระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย โดยรัฐบาลท้องถิ่นสามารถก าหนดล าดับ
ความส าคัญรวมถึงกรอบนโยบายที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเพ่ือให้การดังกล่าวเป็นไป

                                                           
334ตามระบบการบริหารราชการแผ่นดินของอินโดนีเซียนั้น การจัดตั้ง การยุบ หรือการก าหนด

หน้าที่และอ านาจของกระทรวงใดเป็นอ านาจของประธานาธิบดี ซึ่งจะเปลี่ยนไปตามแต่ละสมัยของ
ประธานาธิบดีแต่ละคน ดังนั้น ในกฎหมายของอินโดนีเซียจะไม่ก าหนดว่าเป็นรัฐมนตรีกระทรวงใด 
แต่จะใช้ถ้อยค ากว้างว่ารัฐมนตรีผู้รับผิดชอบ 
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อย่างมีประสิทธิภาพ กฎหมายได้ก าหนดให้รัฐบาลท้องถิ่นตั้งคณะกรรมการวิจัยระดับภูมิภาคขึ้น 
(มาตรา 20) 

(1.10) กฎหมายก าหนดบทบาทของชุมชน ซึ่งได้แก่กลุ่มคนที่มีความเกี่ยวข้องกับ
วิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีหน้าที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมสภาพแวดล้อม 
ที่เป็นมิตรต่อการพัฒนาระบบการวิจัย การพัฒนาและการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นอกจากนี้กฎหมายยังก าหนดบทบาทของชุมชนที่มีลักษณะการจัดตั้งเป็นองค์กรวิชาชีพต่าง ๆ  
โดยให้มีหน้าที่ตั้งสภาวิชาชีพเพ่ือก าหนดประมวลจริยธรรมของวิชาชีพของตน (code of ethics)  
รวมไปถึงการก ากับดูแลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนั้น ๆ ด้วย ทั้งนี้ เพ่ือเป็นหลักประกัน 
ว่าองค์กรวิชาชีพที่ด าเนินการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะด าเนินการ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพของตนและถูกต้องตามหลักศีลธรรม เพ่ือให้สังคมยอมรับและเชื่อถือผลการวิจัย 
อีกท้ังยังป้องกันการน าเทคโนโลยีไปใช้ในทางท่ีผิดก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคม (มาตรา 25) 

(1.11) กฎหมายนี้รับรองสิทธิของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งรวมถึงการท ากิจกรรมเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา การใช้ประโยชน์
จากการวิจัยและพัฒนา โดยมีสิทธิในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทาง
ปัญญา มีสิทธิที่จะได้รับการยกย่องเชิดชูจากรัฐบาลเกี่ยวกับการท าวิจัยและพัฒนา มีสิทธิเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยง่ายและเสียค่าใช้จ่ายน้อย เป็นต้น (มาตรา 24)  

(1.12) กฎหมายได้มีการให้อ านาจรัฐบาลที่จะก าหนดให้การวิจัยและพัฒนา 
หรือการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความเสี่ยงสูงหรือที่อาจเป็นอันตรายต่อประชาชน 
ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ก่อน (มาตรา 22) ผู้ฝ่าฝืนข้อก าหนดดังกล่าว จะต้องได้รับโทษตามที่
กฎหมายก าหนดไว้โดยก าหนดไว้ทั้งโทษทางปกครอง เช่น การตักเตือน การพักการด าเนินการวิจัย 
การยกเลิกการอนุญาต และโทษทางอาญา ได้แก่ ปรับไม่เกิน 50 ล้านรูปีอินโดนีเซีย (มาตรา 29 และ
มาตรา 30) 

(2) กฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษา (Law No. 12 of 2012 on Higher Education)  
 ดังได้กล่าวมาแล้วว่ากฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษาเป็นกฎหมายที่มีส่วน 

ในการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของอินโดนี เซีย เนื่องจากตราขึ้นโดยตระหนัก 
ถึงความส าคัญของการอุดมศึกษาต่อการพัฒนาภูมิปัญญาของชาติและการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี ตลอดจนการเพ่ิมศักยภาพด้านการแข่งขันของประเทศเพ่ือเผชิญกับ โลกาภิวัตน์ 
ในทุกภาคส่วน จึงต้องการให้มีระบบการอุดมศึกษาที่ให้บริการด้านการศึกษาอย่างแท้จริง กล่าวคือ  
เป็นระบบที่สามารถผลิตปัญญาชน นักวิทยาศาสตร์ และผู้มีวิชาชีพที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีความอดทน 
มีความเป็นประชาธิปไตย มีความกล้าหาญที่จะพิทักษ์ความจริงเพ่ือประโยชน์ของชาติและมนุษยชาติ 
นอกจากนี้จ าเป็นต้องมีระบบการอุดมศึกษาที่สามารถผลิตผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ที่เป็นประโยชน์ต่อชาติ ต่อรัฐ และต่อประชาชน ภายใต้เสรีภาพทางวิชาการและเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็น ซึ่งการจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้จ าเป็นจะต้องท าให้ระบบการอุดมศึกษาสามารถ
บริหารจัดการองค์กรได้อย่างอิสระ (autonomy) กฎหมายนี้จึงก าหนดมาตรการเพ่ือประกัน 
ความเป็นอิสระของการอุดมศึกษา โดยได้มีการก าหนดกลไกเกี่ยวกับการบริหารจัดการการอุดมศึกษา  
การตั้งสถาบันการอุดมศึกษา การประกันคุณภาพการอุดมศึกษา และการมีส่วนร่วมของประชาชน  
โดยมีบทบัญญัติจ านวน 100 มาตรา แบ่งออกเป็น 12 หมวด มีสาระส าคัญเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
กับการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สรุปได้ดังนี้  

(2.1) กฎหมายก าหนดนิยามค าว่า “วิทยาศาสตร์” หมายถึง ความรู้ที่มีการค้นคว้า
จัดการอย่างเป็นระบบและพัฒนาโดยใช้วิธีการเฉพาะซึ่งมีพ้ืนฐานจากวิธีการทางวิทยาศาสตร์  
ไม่ว่าจะเป็นเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ รวมถึงการค้นหาค าอธิบายเพ่ือพิสูจน์ปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติหรือปรากฏการณ์ทางสังคม นิยามค าว่า “เทคโนโลยี” หมายถึง วิธีการหรือขั้นตอน 
ที่เป็นผลจากการประยุกต์และการใช้องค์ความรู้ต่าง ๆ ที่มีคุณค่าทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการ เพ่ือความสะดวกสบาย และเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และนิยามค าว่า “การวิจัย” 
หมายถึง กิจกรรมที่เป็นระบบตามหลักวิทยาศาสตร์และวิธีการได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารบนฐาน  
ความเข้าใจและการทดสอบทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มาตรา 1) 

(2.2) กฎหมายก าหนดหลักการพ้ืนฐานของการอุดมศึกษาที่ส าคัญประการหนึ่ง  
คือ ให้ยึดถือหลักความจริงทางวิทยาศาสตร์ (scientific truth) ซึ่งหมายถึง การค้นคว้า การสังเกต  
การประดิษฐ์ การเผยแพร่ และการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ท าให้ได้มาซึ่งความจริง  
ที่สามารถพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์ (มาตรา 3) และยังก าหนดให้การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี เป็นภารกิจและวัตถุประสงค์หลักประการหนึ่งของการอุดมศึกษาซึ่งจะต้องมี  
การด าเนินการโดยค านึงถึงคุณค่าของมนุษยชาติ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชาติ ตลอดจน 
การท าให้ชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ดีขึ้นและเจริญก้าวหน้าขึ้น (มาตรา 4 และมาตรา 5)   

(2.3) กฎหมายรับรองให้การศึกษาและการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เป็นเสรีภาพทางวิชาการ สามารถแสดงออกในเรื่องใด ๆ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อย่าง
เปิดเผยแต่ต้องมีความรับผิดชอบต่อผลของการแสดงออกนั้นด้วย นอกจากนี้ ยังก าหนดให้สถาบัน  
การอุดมศึกษามีอิสระที่จะด าเนินการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยค านึงถึง
คุณค่าทางศาสนา บูรณภาพของชาติ การพัฒนาสวัสดิการและความเจริญก้าวหน้าของมนุษย์ ซึ่งอาจ
รวมถึงการประดิษฐ์ การพัฒนา การค้นพบ หรือการรักษาความจริงทางวิทยาศาสตร์ตามบรรทัดฐาน 
วิธีการ และวัฒนธรรมทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ และเมื่อมีความเป็นอิสระทางวิชาการ สถาบัน
การอุดมศึกษาย่อมต้องรับผิดชอบในผลใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากความมีอิสระนั้นด้วย (มาตรา 8 และมาตรา 9) 
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ในการนี้ กฎหมายจึงได้ก าหนดให้การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นบทบาทหน้าที่หลักประการ
หนึ่งของสถาบันการอุดมศึกษา (มาตรา 58)   

(2.4) การท าการวิจัยของสถาบันการอุดมศึกษาจะต้องมุ่ งเ พ่ือการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาสวัสดิการของประชาชน และเพ่ือเพ่ิมความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ (มาตรา 45) ผลของการวิจัยจะต้องเป็นประโยชน์ในแง่ของการประเทือง
ปัญญาและท าให้งานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้น อีกท้ังจะต้องเผยแพร่ต่อสาธารณชน
หากไม่เป็นความลับหรือไม่เป็นอันตรายต่อประโยชน์สาธารณะ (มาตรา 46) 

 
2.2 สาระส าคัญของกฎหมายเกี่ยวกับการสื่อสาร 

 (1) กฎหมายโทรคมนาคม (Law No. 36 of 1999 regarding Telecommunications) 
กฎหมายฉบับนี้ตราขึ้นโดยสอดคล้องกับหลักการพ้ืนฐานของรัฐธรรมนูญ  

ค.ศ. 1945 (พ.ศ. 2488) ซึ่งมาตรา 33 วรรคสาม ก าหนดให้อาณาเขตและทรัพยากรธรรมชาติ335  
ของอินโดนีเซียโดยที่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐ และมีการให้ใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้
เพ่ือสวัสดิการของประชาชน นอกจากนี้ คลื่นความถ่ีวิทยุและวงโคจรดาวเทียมเป็นทรัพยากรธรรมชาติ 
ที่มีอยู่อย่างจ ากัดจึงจ าเป็นต้องควบคุมโดยรัฐ การบริหารจัดการจะต้องค านึงถึงทิศทางและนโยบาย
ของการพัฒนาประเทศ336 และเป็นกฎหมายฉบับส าคัญอย่างยิ่งต่อธุรกิจโทรคมนาคมในอินโดนีเซีย 
เนื่องจากได้เปลี่ยนวิธีการด าเนินการประกอบธุรกิจโทรคมนาคมจากเดิมที่เป็นการผูกขาดโดยรัฐ 
มาเป็นการเปิดเสรี  

กฎหมายฉบับนี้มีบทบัญญัติจ านวน 64 มาตรา แบ่งออกเป็น 9 หมวด มีขอบเขต
ครอบคลุมการก าหนดผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินกิจการโทรคมนาคม การบริหารจัดการกิจการ
โทรคมนาคม การประกอบกิจการโทรคมนาคม ประกอบด้วยการห้ามผูกขาดกิจการ การออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการ สิทธิและหน้าที่ของผู้ให้บริการและประชาชน การใช้เลขหมาย อัตราค่าบริการ  
อุปกรณ์โทรคมนาคม คลื่นความถี่วิทยุ สัญญาณดาวเทียม และความม่ันคงปลอดภัยทางโทรคมนาคม 
นอกจากนี้ยังมีขอบเขตครอบคลุมถึงการสืบสวนความผิดเกี่ยวกับโทรคมนาคม และการก าหนดโทษ   

โดยมีสาระส าคัญ สรุปได้ดังนี้ 

                                                           
335ตามมาตร า  33 (3)  ข อ ง รั ฐ ธ ร รมนูญ อิน โดนี เ ซี ย  ปี  ค . ศ .  1945 ( พ . ศ .  2488) 

ทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ ในดินและในน้ า (natural resources within 
land or water) 

336 เจตนารมณ์ประกอบกฎหมายว่าด้วยโทรคมนาคม (Law No. 3 of 1989)  



205 
 

(1.1) หน้าที่ของรัฐ โดยที่กฎหมายนี้เปิดเสรีในการประกอบกิจการโทรคมนาคม  
รัฐจึงถูกจ ากัดบทบาทในฐานะผู้ก ากับดูแล โดยมีหน้าที่ในการออกกฎหมายล าดับรองก าหนดเกี่ยวกับ
รายละเอียดในการประกอบกิจการโทรคมนาคม (มาตรา 4) ทั้งนี้ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม เช่น การก าหนดแนวทางในการพัฒนากิจการ
โทรคมนาคมเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ซึ่งแนวทางการรับฟังดังกล่าวเป็นไปตามที่
รัฐจะก าหนดในกฎหมายล าดับรอง (มาตรา 5) ในฐานะผู้ก ากับดูแล รัฐมีหน้าที่ออกกฎหมายล าดับ
รองในกรณีต่อไปนี้ 

- ในกรณีท่ีผู้ให้บริการก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้รับบริการ รัฐมีหน้าที่ออก
กฎหมายล าดับรองก าหนดวิธกีารในการเรียกค่าเสียหายและวิธีการพิจารณาค่าเสียหายดังกล่าว (มาตรา 15)  

- ก าหนดค่าตอบแทนที่ผู้ให้บริการเครือข่ายและผู้ให้บริการโทรคมนาคม 
พึงช าระให้รัฐเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับโครงสร้างและโครงข่ายโทรคมนาคมเพ่ือให้สามารถให้บริการ
โทรคมนาคมพ้ืนฐานได้โดยทั่วถึงในทุกพ้ืนที่ของประเทศ (มาตรา 16) 

- ก าหนดหน้าที่ของผู้ให้บริการโทรคมนาคมในการเก็บประวัติการใช้บริการ 
ของผู้ใช้บริการ เพ่ือให้ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบได้ว่าใช้บริการไปเท่าใดหรือเมื่อใด (มาตรา 18)   

- ก าหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคมในการเชื่อมต่อ
โครงข่าย (มาตรา 25) 

- ก าหนดค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ประกอบกิจการโทรคมนาคม (มาตรา 26) 
- ก าหนดโครงสร้างและวิธีการค านวณอัตราค่าบริการของผู้ให้บริการ 

ที่จะเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการ (มาตรา 27 และมาตรา 28) 
- ก าหนดข้อก าหนดและเงื่อนไขทางเทคนิคของอุปกรณ์โทรคมนาคม 

(มาตรา 32) 
- ก าหนดหลักเกณฑ์ในการออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่วิทยุและสัญญาณ

ดาวเทียม ก ากับดูแลและควบคุมการใช้คลื่นความถี่วิทยุและสัญญาณดาวเทียม (มาตรา 33) รวมทั้ง
การเก็บค่าธรรมเนียมการใช้คลื่นความถี่วิทยุและสัญญาณดาวเทียม (มาตรา 34) 

- ก าหนดการใช้คลื่นความถี่วิทยุของอากาศยานและเรือที่ชักธงต่างชาติ
ภายในอาณาเขตของอินโดนีเซีย (มาตรา 35 และมาตรา 36) 

 
(1.2) กฎหมายก าหนดให้นิติบุคคลที่สามารถประกอบกิจการโทรคมนาคม 

ได้ ประกอบด้วยรัฐวิสาหกิจ รัฐบาลกลาง รัฐวิสาหกิจของรัฐบาลส่วนภูมิภาค บริษัทเอกชน  
และองค์กรความร่วมมือระหว่างธุรกิจ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติและขั้นตอน
การยื่นค าขอประกอบกิจการเป็นไปตามที่ก าหนดในกฎหมายล าดับรอง (มาตรา 8) และยังก าหนด 
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ห้ามมิให้มีการผูกขาดการประกอบธุรกิจด้วย (มาตรา 10) ทั้งนี้ กิจการโทรคมนาคมแบ่งเป็น 3 
ประเภท (มาตรา 7 วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา 11 และมาตรา 33) ได้แก่  

- การให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคม คือ การเชื่อมต่อเครือข่ายเพ่ือให้เกิด
การสื่อสารระหว่างกัน เช่น การให้บริการเชื่อมต่อสัญญาณ 

- การให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม คือ การให้บริการเพ่ือให้เกิดการสื่อสาร
ระหว่างกัน เช่น การให้บริการสัญญาณโทรศัพท์มือถือ  

- การให้บริการโทรคมนาคมที่มีลักษณะเฉพาะ คือ มีลักษณะเฉพาะในตัวเอง
โดยธรรมชาติ อาทิ การให้บริการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์ส่วนบุคคล เช่น วิทยุสมัครเล่น คลื่นความถี่
ชุมชน หรือการให้บริการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์ของรัฐ เช่น การอุตุนิยมวิทยา การเดินเรือ  
หรือการเดินอากาศ  

(1.3) ในการบริหารจัดการโทรคมนาคมของภาครัฐ กฎหมายก าหนดให้ต้อง
ด าเนินการโดยค านึงถึงหลัก 4 ประการ ได้แก่ การปกป้องผลประโยชน์และความมั่นคงของประเทศ 
การพัฒนาโทรคมนาคมให้มีความก้าวหน้าทัดเทียมกับประเทศอ่ืน การน าไปสู่การบริหารจัดการอย่าง
มืออาชีพและโปร่งใส รวมทั้งการให้ประชาชนมีส่วนร่วม เช่น ต้องรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ของประชาชนเพ่ือน าไปก าหนดนโยบาย กฎหมาย และข้อบังคับต่าง ๆ (มาตรา 7 วรรคสอง) 
กฎหมายยังก าหนดให้ต้องมีการตั้งองค์กรอิสระเพ่ือท าหน้าที่รับฟังข้อเสนอของประชาชน ซึ่งองค์กร
ดังกล่าวประกอบด้วยสมาคมผู้ประกอบธุริกจด้านโทรคมนาคม สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพด้านโทรคมนาคม 
สมาคมผู้ผลิตอุปกรณ์ด้านโทรคมนาคม สมาคมเครือข่ายผู้ใช้และผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคม  
และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านโทรคมนาคม โดยหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับฟังความคิดเห็นให้เป็นไป
ตามท่ีก าหนดในกฎหมายล าดับรอง (มาตรา 4 มาตรา 5 และมาตรา 6) 

(1.4) กฎหมายก าหนดมาตรการควบคุมการประกอบธุรกิจโทรคมนาคมโดยใช้
ระบบใบอนุญาตโดยเป็นอ านาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสื่อสารและข้อมูล ซึ่งใบอนุญาต  
มี 3 ประเภท ได้แก่  

1. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโทรศัพท์พ้ืนฐานทั่วไป (Basic Telephony 
Service) 

2. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโทรศัพท์แบบพิเศษ (Added-value Telephony 
Service) สามารถแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะคือ บริการหมายเลขโทรศัพท์พิเศษ บริการบัตรโทรศัพท์ 
และศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์ (Call Centre) 

3. ใบอนุญาตการให้บริการโทรคมนาคมแบบมัลติมีเดีย (multimedia) 
สามารถแยกย่อยได้ 5 ประเภท คือ ใบอนุญาตผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ใบอนุญาตผู้ให้บริการเข้าถึง
เครือข่ายใบอนุญาตผู้ให้บริการโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ต (Voice Over IP) ใบอนุญาตผู้ให้บริการ
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แลกเปลี่ยนข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต (Data Communication System Service) และใบอนุญาต 
ผู้ให้บริการด้านข้อมูล (Content Provider Service) 

เมื่ อผู้ ประกอบการได้ รับใบอนุญาตแล้วผู้ ประกอบการสามารถใช้สิทธิ 
ในการประกอบการเพ่ือการพัฒนาโครงสร้างโทรคมนาคม สามารถใช้ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างที่รัฐบาล 
เป็นเจ้าของหรือควบคุมเพ่ือพัฒนาโครงสร้างโทรคมนาคม รวมถึงสามารถใช้ที่ดินของเอกชนได้ 
หากมีการตกลงกัน (มาตรา 12)  

(1.5) กฎหมายได้ก าหนดหน้าที่ของผู้ให้บริการไว้อย่างกว้างขวาง ได้แก่ การให้บริการ
โดยทั่วถึงแก่ทุกคน (ซึ่งเป็นหลักการทั่วไปเพ่ือให้ผู้ให้บริการยึดถือในการด าเนินการให้บริการ 
โดยครอบคลุมพ้ืนที่มากท่ีสุดเพ่ือให้ได้ผู้ใช้บริการมากท่ีสุด) โดยค านึงถึงหลักการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการโทรคมนาคม การอ านวยความสะดวก การจัดท า โทรคมนาคม
พ้ืนฐานโดยทั่วถึง (Universal Service Obligation: USO) กล่าวคือ การด าเนินการเพ่ือให้ประชาชน
ทุกคน รวมถึงผู้ด้อยโอกาสในสังคมและประชาชนในชนบทห่างไกลสามารถเข้าถึงบริการโทรคมนาคม
พ้ืนฐานได้โดยสะดวกในอัตราค่าบริการที่เหมาะสม และสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้อย่าง 
เท่าเทียมกันทั่วทั้งประเทศ เพ่ือลดช่องว่างหรือความเหลื่อมล้ า ในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารของประชาชน โดยก าหนดให้ผู้ให้บริการจะต้องช าระเงินเข้ากองทุน USO เป็นจ านวน
ร้อยละ 1.25 ของรายได้สุทธิ และก าหนดให้ผู้ให้บริการต้องเก็บบันทึกข้อมูลการใช้บริการและเปิดเผย
ต่อผู้ใช้บริการเมื่อร้องขอ (มาตรา 16 มาตรา 17 และมาตรา 19) 

(1.6) ในด้านการคุ้มครองสิทธิผู้ใช้บริการ กฎหมายได้คุ้มครองสิทธิผู้ใช้บริการ  
ให้สามารถเลือกผู้ให้บริการได้อย่างเสรี โดยสามารถที่จะฟ้องร้องเรียกค่าชดเชยจากการที่ผู้ให้บริการ
โทรคมนาคมท าให้เกิดความเสียหายได้ (มาตรา 15) และสิทธิที่จะไม่ถูกดักฟังข้อมูล (มาตรา 40)  

(1.7) ในด้านโทรคมนาคมกับความมั่นคงของรัฐ กฎหมายก าหนดให้ผู้ให้บริการ
โทรคมนาคมต้องให้ความส าคัญในการถ่ายทอดและส่งต่อข้อมูลที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ร้ายแรง ได้แก่  
ภัยความมั่นคงของชาติ ความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน ภัยธรรมชาติ ภัยอันตราย และโรคระบาด 
(มาตรา 20) 

(1.8) ในด้านความมั่นคงปลอดภัยทางโทรคมนาคมและความปลอดภัยในการใช้คลื่น 
กฎหมายก าหนดห้ามมิให้ผู้ใดรบกวนการใช้คลื่นจนท าให้เกิดความเสียสมดุลของระบบ กล่าวคือ  
ท าให้ระบบโทรคมนาคมใช้การไม่ได้ ซึ่งเป็นการกระท าทางเทคนิค (มาตรา 38) และก าหนดให้ 
ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคมต้องมีระบบป้องกันสาธารณูปโภคและเครือข่ายที่ใช้ในการให้บริการ 
(มาตรา 39) นอกจากนี้ ก าหนดให้การดักข้อมูลเป็นเรื่องผิดกฎหมาย เว้นแต่เป็นการเก็บข้อมูลการใช้
ทั่วไปหรือตามที่กฎหมายก าหนดให้สามารถเก็บได้ และข้อมูลที่ส่งระหว่างผู้บริการต้องเป็นความลับ
ไม่สามารถเปิดเผยได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอัยการสูงสุดหรือผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ (มาตรา 42) 
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(1.9) ในด้านเทคนิค กฎหมายก าหนดให้รัฐมนตรีมีหน้าที่ออกนโยบายก าหนด
ระบบหมายเลขโทรศัพท์ และก าหนดสิทธิในกรณีการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายที่ผู้ประกอบการ 
ต้องยอมให้มีการเชื่อมเครือข่ายระหว่างกันเมื่อมีการร้องขอโดยผู้ประกอบการที่ต้องการเชื่อมต่อ
ระบบ นอกจากนี้ อุปกรณ์ทางโทรคมนาคมต่าง ๆ ที่น าเข้ามาต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่ได้รับ
อนุญาตให้บริการ และในกรณีที่มีการใช้คลื่นวิทยุหรือใช้ดาวเทียมในวงโคจรต้องได้รับใบอนุญาตจาก
รัฐบาลและต้องเสียค่าธรรมเนียมการใช้คลื่นหรือวงโคจร (มาตรา 23 มาตรา 24 มาตรา 32 มาตรา 33 
มาตรา 34 มาตรา 35 และมาตรา 37) 

(1.10) ในกรณีที่มีการกระท าฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมาย กฎหมายนี้ก าหนดโทษไว้
2 ประเภท คือ โทษทางปกครองและโทษทางอาญา โดยโทษทางปกครองจะใช้ส าหรับกรณีความผิด  
ที่ไม่ร้ายแรง เช่น การเลือกปฏิบัติไม่ให้บริการทุกกลุ่มผู้ใช้ ลักษณะของโทษจะเป็นการตักเตือน  
หากไม่ปฏิบัติตามค าเตือนจึงจะลงโทษด้วยการเพิกถอนใบอนุญาต (มาตรา 45 และมาตรา 46)  
ในกรณีของโทษทางอาญาตามกฎหมายนี้ส่วนใหญ่จะใช้กับกรณีการฝ่าฝืนให้บริการโดยไม่ได้รับ
อนุญาต หรือไม่ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น โดยมีทั้งโทษจ าคุกและปรับ และในกรณี
ของการดักฟังข้อมูลจะมีโทษจ าคุกสูงถึง 15 ปี ทั้งนี้ อาจสรุปบทบัญญัติความผิดและโทษตามกฎหมายนี้ 
ได้ดังนี้  

- ผู้ประกอบกิจการโดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายนี้ ต้องระวางโทษ
จ าคุก 6 ปี หรือปรับ 6 แสนล้านรูปีอินโดนีเซีย และต้องถูกยึดอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบกิจการ 

- ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่จ ากัดสิทธิประชาชนในการเลือกใช้บริการ
โทรคมนาคม ต้องระวางโทษจ าคุก 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนล้านรูปีอินโดนีเซีย และต้องถูกยึด
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการประกอบกิจการ 

- ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ไม่ให้ความส าคัญ (priority) ในการส่ง
ข้อความ ส่งสัญญาณ หรือส่งต่อข้อมูลที่ส าคัญที่เกี่ยวกับ (1) ความมั่นคงของประเทศ (2) ความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน (3) ภัยธรรรมชาติ (4) ภยันตราย (5) โรคระบาด ต้องระวางโทษจ าคุก 2 ปี หรือปรับ
ไม่เกิน 200 แสนล้านรูปีอินโดนีเซีย 

- ผู้ใดจงใจเข้าถึงเครือข่ายโทรคมนาคม ใช้บริการโทรคมนาคม หรือใช้บริการ
โทรคมนาคมซึ่งมีลักษณะเฉพาะ เพ่ือกระท าการอันผิดกฎหมายหรือก่อกวนบริการโทรคมนาคม 
หรือเครือข่ายโทรคมนาคม หรือเครือข่ายโทรคมนาคมซึ่งมีลักษณะเฉพาะ ต้องระวางโทษจ าคุก 6 ปี 
และปรับไม่เกิน 600 ล้านรูปีอินโดนีเซีย 

- ผู้ใดผลิต แลกเปลี่ยน ประกอบ น าเข้า หรือใช้อุปกรณ์โทรคมนาคม 
ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานของประเทศอินโดนีเซีย ต้องระวางโทษจ าคุก 1 ปี และปรับไม่เกิน 1 แสนล้าน 
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รูปีอินโดนีเซีย และต้องถูกยึดอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ใช้ในการกระท าความผิด ยกเว้นเป็นกรณีน าเข้า
จากต่างประเทศมาใช้ชั่วคราว 

- ผู้ใดจงใจกระท าการเพ่ือท าให้เกิดความเสียหายทางกายภาพหรือสร้าง
คลื่นแม่เหล็กรบกวนสัญญาณโทรคมนาคมของผู้ให้บริการ ต้องระวางโทษจ าคุก 6 ปี หรือปรับไม่เกิน 
6 แสนล้านรูปีอินโดนีเซีย และต้องถูกยึดอุปกรณ์ที่ใช้ในการกระท าความผิด 

- ผู้ใดจงใจดักฟังหรือกระท าการใดที่เป็นการดักรับการสื่อสารระหว่าง
เครือข่ายโทรคมนาคม ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 15 ปี 

- ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมต้องรักษาข้อมูลที่รับและส่งโดยอุปกรณ์
โทรคมนาคมเป็นความลับ หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจ าคุก 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 แสนล้าน 
รูปีอินโดนีเซีย 

กล่าวโดยสรุป กฎหมายโทรคมนาคม (Law No. 36 of 1999) นับว่าเป็นกฎหมาย
ที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นกฎหมายพ้ืนฐานของธุรกิจโทรคมนาคมทั้งหมดของอินโดนีเซีย 
หากต้องมีการใช้คลื่นวิทยุหรือระบบหมายเลขจะต้องพิจารณากฎหมายฉบับนี้เป็นหลัก นอกจากนี้ 
กฎหมายยังรับรองสิทธิส าคัญในโลกยุคดิจิทัล คือ การที่จะไม่ถูกดักฟังข้อมูลและการมีสิทธิ 
ในการเลือกใช้เทคโนโลยี 

(2) กฎหมายว่าด้วยข้อมูลและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Law No. 11 of 2008 
concerning Electronic Information and Transactions) 

กฎหมายว่าด้วยข้อมูลและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Law No. 11 of 2008) เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงทางวิถีชีวิตของมนุษย์และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีต่าง ๆ ซึ่งมีการเก็บข้อมูล 
ของบุคคล รวมทั้งรายละเอียดการท านิติกรรมไว้บนอินเทอร์เน็ต ข้อมูลดังกล่าวหากถูกน าไปใช้ 
โดยไม่ได้รับการอนุญาตย่อมก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูลและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ ดังนั้น
จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างมาตรฐานของผู้ให้บริการและควบคุมข้อมูล กฎหมายนี้มีหลักการส าคัญ  
5 ประการ ได้แก่ หลักความแน่นอนของกฎหมาย หลักผลประโยชน์ หลักสุจริต หลักความรอบคอบ 
และหลักเสรีภาพในการเลือกใช้เทคโนโลยี และมีบทบัญญัติจ านวน 54 มาตรา แบ่งออกเป็น 13 หมวด   

ทั้งนี้ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบนอินเทอร์เน็ตไม่ใช่เรื่องใหม่ในประเทศอินโดนีเซีย 
โดยก่อนที่จะมีกฎหมายนี้ ได้มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบนอินเทอร์เน็ตแล้วในกฎหมายบางฉบับ 
เช่น กฎหมายว่าด้วยธนาคารพาณิชย์ (Law No. 7 of 1992 concerning Banking) กฎหมายว่าด้วย
ตลาดหลักทรัพย์ ( Law No. 8 of 1995 on Capital Markets) ซึ่งกฎหมายทั้งสองฉบับก าหนดให้
เป็นอ านาจของหน่วยงานทางการเงินของอินโดนีเซียในการก ากับดูแลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ในขณะที่กฎหมายว่าด้วยข้อมูลและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกระทรวง 
การสื่อสารและข้อมูล 
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สาระส าคัญของกฎหมายว่าด้วยข้อมูลและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Law No. 11 
of 2008) สรุปได้ดังนี้  

(2.1) ในด้านขอบเขตการบังคับใช้กฎหมาย กฎหมายฉบับนี้ได้ก าหนดนิยามค าว่า  
“ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า “ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในรูปของลายลักษณ์อักษร เสียง ภาพ 
แผนที่ แบบร่าง รูปถ่าย การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรเลข 
โทรแกรม โทรศัพท์ หรือสิ่งอ่ืนในลักษณะเดียวกัน ตัวอักษร สัญญาณ ตัวเลข การเข้ารหัส สัญลักษณ์ 
หรือการเจาะรู (perforations) ซึ่งผ่านระบบการประมวลผลเพ่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติในการเข้าถึง
ข้อมูลนั้นได้ทราบความหมายหรือสามารถเข้าใจได้” และก าหนดบทนิยามค าว่า “ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์” 
หมายความว่า “นิติกรรมที่กระท าผ่านการใช้คอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์” 
(มาตรา 1) นอกจากนี้ กฎหมายฉบับนี้ได้ก าหนดขอบเขตการใช้บังคับกับการท าธุรกรรมของบุคคล  
ทั้งในประเทศและนอกประเทศอินโดนีเซีย การท าธุรกรรมที่เกิดขึ้นนอกประเทศโดยมีบุคคลหรือนิติบุคคล
สัญชาติอินโดนีเซียได้รับผลกระทบ (มาตรา 2)  

(2.2) ในด้านหลักการและวัตถุประสงค์ กฎหมายฉบับนี้ก าหนดให้การด าเนินงาน 
ตามกฎหมายฉบับนี้ ตั้งอยู่บนหลักการ 5 ประการประกอบด้วย หลักความแน่นอนของกฎหมาย  
หลักผลประโยชน์ หลักสุจริต หลักความรอบคอบ และหลักการเสรีภาพในการเลือกใช้เทคโนโลยี  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาประชาชนให้เกิดสติปัญญาในยุคแห่งข้อมูลและเพ่ือส่งเสริมการค้า 
และเศรษฐกิจ (มาตรา 3) 

(2.3) ในด้านข้อมูล การบันทึก และลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายก าหนดให้
การกระท าทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดขึ้นจะต้องมีการเก็บบันทึกไว้โดยผู้ให้บริการ กฎหมายนี้ มุ่ง 
ที่จะคุ้มครองกระบวนการตั้งแต่การป้อนข้อมูลให้กับระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ในขั้นแรก (มาตรา 5) 
โดยได้รับรองสถานะของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และการบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้สามารถน ามาใช้
เป็นหลักฐานตามกฎหมายวิธีพิจารณาความของอินโดนีเซียได้ เว้นแต่ ในกรณีที่กฎหมายอ่ืนระบุ 
ให้หลักฐานที่น ามาใช้อ้างนั้นต้องเป็นลายลักษณ์อักษร นอกจากนี้ เนื่องจากข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต 
เป็นข้อมูลที่จับต้องไม่ได้ กฎหมายนี้จึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์ ในการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
และการบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ระยะเวลาที่ถือได้ว่าระบบอินเล็กทรอนิกส์รับข้อมูลแล้ว  
ซึ่งกฎหมายไม่ได้ก าหนดระยะเวลาที่แน่นอนไว้ (มาตรา 8)  

นอกจากนี้ กฎหมายได้ก าหนดให้ผู้ให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งหมายถึง  
ผู้จัดเก็บข้อมูลธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ต้องแสดงสัญญาการใช้บริการที่ระบุถึงสถานะของผู้ให้บริการ 
ยกตัวอย่างเช่น ผู้ผลิต ตัวกลาง ผู้จัดหา ในกรณีเป็นผู้ให้บริการที่ให้บริการทางด้านการซื้อขายออนไลน์
จะต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานควบคุมดูแลด้วย (มาตรา 9) 
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กฎหมายได้วางหลักการยืนยันตัวตนเพ่ือการท าธุรกรรมออนไลน์ไว้ โดยก าหนด  
เรื่องลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้มีผลทางกฎหมายเช่นเดียวกับลายมือชื่อเซ็นปกติ (มาตรา 11)  
ทั้งนี้กฎหมายยังได้ระบุให้บุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการใช้ลายมือชื่อ อิเล็กทรอนิกส์ต้องมี 
การรักษาความปลอดภัยและต้องท าระบบให้ทันสมัยตามค าแนะน าของผู้ให้บริการ (มาตรา 12)  
ซึ่งตามกฎของรัฐบาลที่ 82 ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555) ได้ก าหนดให้ผู้ให้บริการต้องจดทะเบียน ต้องใช้
ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ และระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก าหนด ต้องมีผู้เชี่ยวชาญ
เป็นผู้ดูแลระบบ และต้องบริหารจัดการระบบตามที่กฎหมายก าหนดด้วย เช่น ต้องมีระบบการจัดการ
ความเสี่ยง ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และระบบเก็บข้อมูลส่วนบุคคล 

(2.4) ในด้านการรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์และระบบอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมาย
ก าหนดว่าจะต้องมีผู้ให้บริการซึ่งหมายถึงผู้จัดเก็บข้อมูลธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือยืนยันลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสามารถเป็นได้ทั้งนิติบุคคลสัญชาติอินโดนีเซียหรือต่างชาติ แต่มีข้อแม้ว่าต้องแสดง
ให้เห็นถึงวิธีที่ใช้ยืนยันลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ การระบุให้ผู้ให้บริการต้องมีมาตรฐาน รวมถึงผู้ให้บริการ
ด้านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต้องจัดท าระบบให้มีเสถียรภาพ 

(2.5) ในด้านการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายก าหนดให้คู่สัญญา 
ต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์และตกลงท าสัญญากันบนระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
นอกจากนี้ในสัญญาธุรกรรมสามารถเลือกกฎหมายที่จะบังคับใช้ได้ ก าหนดให้นิติกรรมเกิดขึ้น 
เมื่อผู้แสดงเจตนาเสนอไปยังผู้รับการแสดงเจตนาและผู้รับการแสดงเจตนาตกลง และให้ท าธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านผู้รับมอบอ านาจหรือตัวแทนทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

(2.6) ในด้านโดเมนเนม สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล 
กฎหมายนี้ได้ค านึงถึงหลักในการถือครองทรัพย์สินหรือสิ่งแสดงตัวตน เช่น Domain Names  
บนอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญในการท าให้ผู้ใช้บริการหรือผู้ใช้งานมีพ้ืนที่ กฎหมายก าหนดให้ใช้หลัก 
first come first serve ซึ่งเป็นหลักการสากล หมายความว่า ผู้ใดครอบครองใช้โดเมนใดก่อน  
ย่อมเป็นผู้ได้สิทธิ์ในการใช้โดเมนนั้น คนอ่ืนจะมาใช้ซ้ าไม่ได้ และเมื่อถือครองแล้วผู้ถือครองต้องใช้ 
อย่างสุจริต หากเกิดข้อพิพาทข้ึนให้เป็นหน้าที่รัฐบาลในการดูแล 

ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และการเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสร้างสรรค์ขึ้นให้ถือเป็น
สิ่งประดิษฐ์ เมื่อได้สร้างสรรค์ขึ้นหรือได้ขึ้นทะเบียนแล้วสามารถได้รับการคุ้มครองเช่นเดียวกับงาน  
ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญา ในกรณีของข้อมูลส่วนบุคคลหากมีการเก็บไว้แล้ว การน าไปใช้ต้องได้รับ
ความยินยอมก่อน 

(2.7) ในด้านการกระท าที่ถือเป็นความผิดและมีโทษทางอาญา กฎหมายก าหนดข้อห้าม
กระท าการ เช่น ห้ามน าข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้อ่ืนออกเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต ห้ามเผยแพร่
ช่องทางการพนัน ห้ามเผยแพร่ข้อความอันเป็นการหมิ่นประมาท ห้ามเผยแพร่ข้อความอันเป็น  
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การข่มขู่ ห้ามหลอกลวงให้ผู้อื่นท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงห้ามแสดงข้อความอันเป็นการเหยียด
สีผิวเชื้อชาติหรือศาสนาเพ่ือสร้างให้เกิดความเกลียดชัง ห้ามเข้าถึงหรือดักข้อมูลและห้ามเปลี่ยนแปลง
คอมพิวเตอร์หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต 

การกระท าข้างต้นเป็นความผิดทางอาญาซึ่งผู้กระท าต้องระวางโทษทั้งโทษจ าคุก 
และโทษปรับ โดยอัตราโทษจ าคุกสูงที่สุด คือ โทษส าหรับการกระท าการดักฟังและดักข้อมูล โดยมีโทษ
จ าคุกไม่เกิน 10 ปี และ/หรือปรับไม่เกินแปดพันล้านรูปีอินโดนีเซีย ความผิดที่มีโทษปรับสูงสุด  
คือ การจงใจท าให้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ขัดข้อง 

(2.8) ในด้านการระงับข้อพิพาท เมื่อมีการกระท าความผิดเกิดขึ้นแล้ว กฎหมาย 
ให้อ านาจในการฟ้องร้องผู้ให้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์หากท าให้เกิดความเสียหาย รวมถึงสามารถ
ด าเนินคดีแบบกลุ่มกับผู้ให้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์ (มาตรา 38) 

(2.9) ในด้านบทบาทของรัฐบาลและภาคประชาชน กฎหมายก าหนดให้รัฐบาลมีหน้าที่
ในการปกป้องผลประโยชน์สาธารณะจากการใช้เทคโนโลยี โดยการป้องกันไม่ให้เกิดภัยที่เกิดจาข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งควรมีการตั้งสถาบันหรือหน่วยงาน 
ในการปกป้องข้อมูลส าคัญและมีการจัดท าข้อมูลส ารอง โดยก าหนดเป็นหลักการทั่วไปไม่ได้มีรายละเอียด
ระบุไว้ และในปัจจุบันภาครัฐยังไม่มีการจัดตั้งสถาบันดังกล่าว 

ในส่วนของภาคประชาชน กฎหมายก าหนดให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมได้ตามท่ี
ก าหนดไว้ เช่น สามารถตั้งสถาบันที่มาจากภาคประชาชนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยี  
และการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และกฎหมายเปิดช่องให้สถาบันดังกล่าวอาจเป็นตัวกลาง 
ในการประสานงานระหว่างภาคประชาชนและภาครัฐ ทั้งนี้ สถาบันที่มาจากภาคประชาชนสามารถ 
มีส่วนร่วมได้ เช่น แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายที่กระทรวงการสื่อสารและข้อมูลเผยแพร่  
บนเว็บไซต์  

(2.10) ในด้านการสืบสวนสอบสวน กฎหมายก าหนดให้การสืบสวนสอบสวนคดี
เป็นไปตามกฎหมายกระบวนวิธีพิจารณาความอาญา และระบุให้การสืบสวนสอบสวนของเจ้าพนักงาน
ต ารวจสามารถมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเข้าร่วมด าเนินการได้ และการค้นและยึดพยาน  
หลักฐานที่เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ต้องได้รับความอนุญาตจากหัวหน้าผู้พิพากษาศาลแขวง 
 
(3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

3.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
การพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศอินโดนีเซียในปัจจุบัน 

เป็นหน้าที่ของกระทรวงวิจัย เทคโนโลยี และการศึกษาขั้นสูง (Ministry of Research, Technology, 
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and Higher Education) เดิมใช้ชื่อว่ากระทรวงวิจัยและเทคโนโลยี ตั้งโดยประกาศประธานาธิบดีที่ 
13 ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) มีหน้าที่และอ านาจในการก าหนดทิศทาง วางรากฐานและนโยบาย 
ที่ เกี่ยวข้องกับระบบการศึกษาของสถาบันการศึกษาขั้นสูง และการเข้าถึงการศึกษาขั้นสูง  
รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้ ในด้านการวิจัย กระทรวงมีหน้าที่และอ านาจ 
ในการก าหนดและวางรากฐานนโยบายที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของสถาบันวิจัย การจัดการทรัพยากร
มนุษย์ การวิจัยโครงสร้างพ้ืนฐานและเทคโนโลยี การส่งเสริมงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ การต่อยอดพัฒนา
เทคโนโลยีการเรียนรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยี การเสริมสร้างขีดความสามารถในการตรวจสอบ
เทคโนโลยี การคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และการเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงาน
เพ่ือการพัฒนางานวิจัยและเสริมสร้างสิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยี 

นอกจากนี้ กระทรวงวิจัยเทคโนโลยีและการศึกษาขั้นสูง ยังมีหน้าที่และอ านาจ 
ในการอนุญาตใน 2 เรื่อง ได้แก่ การอนุญาตให้มีการวิจัยและพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยต่างชาติ สถาบันวิจัย
ต่างชาติ หรือโดยการร่วมมือท าการวิจัยกับต่างชาติและชาวต่างชาติที่เข้ามาท าวิจัย ในอินโดนีเซีย  
และการอนุญาตให้มีการท าวิจัยทางวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีที่มีความเสี่ยงสูงและอันตราย 
ตามท่ีก าหนดในกฎระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง (ข้อ 3) 

หน่วยงานในกระทรวงวิจัย เทคโนโลยี และการศึกษาขั้นสูงทั้งหมด จะขึ้นตรงต่อ
รัฐมนตรี โดยมีโครงสร้างองค์กร337 ประกอบด้วย 

(1) เลขาธิการกระทรวง (Secretariat General) มีหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงาน 
ในกระทรวงเพ่ือให้ภารกิจของกระทรวงส าเร็จไปได้ด้วยดี เช่น การประสานงานเกี่ยวกับโครงการ แผนงาน 
งบประมาณ และการออกกฎหมาย 

(2) กรมด้านการศึกษาทั่วไปและกิจการนักศึกษา มีอ านาจในการที่จะก าหนดนโยบาย 
คุณภาพการศึกษา และระบบการเรียนการศึกษาขั้นสูง 

(3) กรมด้านสถาบันการศึกษา เทคโนโลยี และการศึกษาขั้นสูง มีอ านาจในการก าหนด
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการศึกษาขั้นสูงและวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เช่น การพัฒนาสถาบัน  
การศึกษาท้องถิ่นและการพัฒนาโรงเรียนอาชีวะ การควบคุมคุณภาพงานวิจัย การพัฒนาสถาบันวิจัย 
การประเมินและจัดท ารายงานเกี่ยวกับสถาบันที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการศึกษาขั้นสูง 

(4) กรมด้านวิทยาศาสตร์ ทรัพยากร เทคโนโลยี และการศึกษาขั้นสูง มีอ านาจ 
ในการก าหนดนโยบายประสานงานการด าเนินนโยบายที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ ทรัพยากร เทคโนโลยี 
และการศึกษาข้ันสูง รวมถึงการจัดท าฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาของผลงานที่เกิดขึ้น 
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(5) กรมด้านการวิจัยและการพัฒนา มีอ านาจในการก าหนดนโยบายเพ่ือเสริมสร้าง
การวิจัยและพัฒนา รวมถึงการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และที่ส าคัญ คือ มีอ านาจในการอนุญาต
ให้มหาวิทยาลัยต่างชาติหรือสถาบันวิจัยต่างชาติท าวิจัยในอินโดนีเซีย รวมถึงมีอ านาจในการท า 
ความร่วมมือทางการวิจัยกับต่างชาติหรือกับชาวต่างชาติที่เข้ามาท าวิจัยในอินโดนีเซีย   

(6) กรมด้านนวัตกรรม มีอ านาจในการก าหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม 
เช่น วางโครงสร้างให้เอ้ือต่อการพัฒนานวัตกรรม สร้างเครือข่ายเพ่ือเชื่อมโยงนวัตกรรมต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 

(7) ผู้ตรวจการกระทรวง มีหน้าที่ควบคุมกิจการภายในของกระทรวง เช่น ควบคุม
การใช้เงินจัดท าบัญชี และตรวจสอบการใช้เงิน 

(8) เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการ มีหน้าที่ ในการให้ความเห็นและค าแนะน า 
ในเชิงยุทธศาสตร์แก่รัฐมนตรีในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนางานวิชาการ 

(9) เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน มีหน้าที่ให้ความเห็น
และค าแนะน าในเชิงยุทธศาสตร์แก่รัฐมนตรีในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน 

(10) เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านความเกี่ยวข้องและการพัฒนางานวิชาการ มีหน้าที่ 
ให้ความเห็นและค าแนะน าในเชิงยุทธศาสตร์แก่รัฐมนตรีในเรื่องที่เกี่ยวข้องวิทยาศาสตร์และการพัฒนา 
งานวิจัย 

 
3.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการสื่อสาร 

 การส่งเสริมงานด้านการสื่อสารของประเทศอินโดนีเซียมีการแยกหน่วยงานออกเป็น  
2 หน่วยงาน โดยหน่วยงานหลัก คือ กระทรวงการสื่อสารและข้อมูล (Ministry of Communication 
and Informatics) เป็นหน่วยงานหลักในการรักษาการตามกฎหมายโทรคมนาคม (Law No. 36  
of 1999) ซึ่งก าหนดให้กระทรวงสื่อสารและข้อมูลมีหน้าที่ก าหนดนโยบาย ก าหนดกฎระเบียบ ก ากับ
ดูแล และควบคุมธุรกิจโทรคมนาคม ต่อมาได้มีการตั้งหน่วยงานในรูปแบบของคณะกรรมการก ากับ
การโทรคมนาคม (Indonesian Telecommunication Regulatory Body (BRTI)) เพ่ือท าหน้าที่
ก าหนดกฎระเบียบ สอดส่องดูแล และควบคุมดูแลด้วย ซึ่งแต่ละหน่วยงานมีรายละเอียดดังนี้   

(1) กระทรวงการสื่อสารและข้อมูล  
 รัฐบาลปัจจุบันได้มีประกาศค าสั่งประธานาธิบดีที่ 54 ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) 

ก าหนดอ านาจหน้าที่ของกระทรวงการสื่อสารและข้อมูลในการก าหนดนโยบายและด าเนินงานส่งเสริม
ด้านการสื่อสาร รวมทั้งก าหนดการจัดแบ่งส่วนการบริหารงานในกระทรวง โดยทุกต าแหน่งขึ้นตรงต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง และมีการจัดตั้งคณะกรรมการด้านต่าง ๆ และหน่วยงานสนับสนุน  
เพ่ือจัดท าและด าเนินนโยบายส าคัญ รวมถึงสร้างบรรทัดฐานในทางปฏิบัติ และประเมินผลสัมฤทธิ์ 
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ของนโยบาย นอกจากนี้ได้ก าหนดต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญแยกในแต่ละด้านด้วย ซึ่งการจัดโครงสร้าง
ภายในกระทรวงการสื่อสารและข้อมูล ประกอบด้วยหน่วยงานดังนี้  

 (1.1) ส านักงานปลัดกระทรวง มีหน้าที่ในการประสานการด าเนินกิจกรรม แผนงาน 
โครงการ และงบประมาณของกระทรวง การส่งเสริมและให้การสนับสนุนการท างานของหน่วยงานต่าง ๆ  
ภายในกระทรวง การส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานทรัพยากรบุคคล การเงิน งานประชาสัมพันธ์ 
การให้ค าแนะน าและวางแผนการจัดการและบริหารองค์กร การประสานและจัดท ากฎหมาย  
และงานคดีความ การจัดการทรัพย์สินของกระทรวง รวมทั้งปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนด
และตามค าสั่งของรัฐมนตรี 

 (1.2) กรมการด้านอุปกรณ์โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีหน้าที่ 
ในารก าหนดมาตรฐานของอุปกรณ์ทางโทรคมนาคม คลื่นความถี่วิทยุ การออกใบอนุญาต การควบคุม 
การใช้คลื่นวิทยุและวงโคจรดาวเทียม  

 (1.3) กรมการโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่ด้านการสร้างมาตรฐาน
การให้บริการ การออกใบอนุญาต และการพัฒนาด้านการเข้าถึงเชื่อมโยง รวมถึงงานด้านความปลอดภัย
ทางโทรคมนาคมของประเทศ 

 (1.4) กรมการด้านการใช้งานสารสนเทศ มีหน้าที่ ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ในการบริหารงานราชการเพ่ือให้การบริหารงานราชการมีการใช้เทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น รวมถึงการ
ส่งเสริมให้เอกชนใช้เทคโนโลยีในการด าเนินงาน และสร้างความปลอดภัยด้านข้อมูล ซึ่งมุ่งเน้น 
การท าหน้าที่ในทางเทคนิค 

 (1.5) กรมการด้านสารสนเทศและการสื่อสารสาธารณะ มีหน้าที่ดูแล ในด้าน 
การประชาสัมพันธ์และการให้ข้อมูลต่อประชาชน และการพัฒนาบทบาทสื่อเพ่ือประโยชน์สาธารณะ 
มุ่งเน้นการท าหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์และการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือเอกสารส าคัญของประเทศ  

(2) คณะกรรมการก ากับการโทรคมนาคม ( Indonesian Telecommunication 
Regulatory Body (BRTI)) 

การจัดตั้งคณะกรรมการก ากับการโทรคมนาคม (Indonesian Telecommunication 
Regulatory Committee) เกิดจากความต้องการที่จะให้หน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจโทรคมนาคมมีอิสระ
ในการด าเนินงานและปราศจากการแทรกแซงตามหลักการที่ก าหนดไว้ ในกฎหมายโทรคมนาคม  
(Law No. 36 of 1999) จึงได้มีประกาศกระทรวงการสื่อสารและข้อมูลว่าด้วยการตั้งหน่วยงานก ากับ
การโทรคมนาคม พ.ศ. 2546 (Ministry of Communication Decree No. 31 of 2003 regarding 
Establishment of Indonesian Telecommunication Regulatory Body, Ministry of 
Communications) ในช่วงที่มีการเริ่มก่อตั้ง หน่วยงานผู้บริหารส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลจากกระทรวง 
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การสื่อสารและข้อมูลเดิม ท าให้ความพยายามที่จะมีหน่วยงานก ากับดูแลที่เป็นอิสระ ได้รับการวิจารณ์
จากสาธารณะชน338 

ประกาศกระทรวงการสื่อสารและข้อมูลว่าด้วยการก่อตั้งหน่วยงานก ากับการ
โทรคมนาคม พ.ศ. 2545 (Ministry of Communication Decree No. 31 of 2003) มีสาระส าคัญ
เป็นการก าหนดหลักการและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งหน่วยงานอิสระ ประกอบด้วย  

(2.1) คณะกรรมการก ากับการโทรคมนาคม (Indonesian Telecommunication 
Regulatory Committee) โดยประกาศดังกล่าวได้ก าหนดองค์ประกอบ รวมทั้งอ านาจหน้าที่ 
ของคณะกรรมการฯ โดยวัตถุประสงค์หลักของการก่อตั้งคณะกรรมการฯ คือ เพ่ือรับรองว่าการ
ด าเนินงานด้านโทรคมนาคมจะมีความโปร่งใสและความเป็นอิสระ ปราศจากการแทรกแซง และมี
ความเป็นธรรม และรวมถึงการพัฒนาคุณภาพการบริการของผู้ให้บริการ (มาตรา 2 และมาตรา 3) 
โดยก าหนดให้คณะกรรมการฯ มีอ านาจในการออกกฎระเบียบ ก ากับดูแล และควบคุมระบบ
โทรคมนาคมและผู้ให้บริการโทรคมนาคม (มาตรา 4 และมาตรา 5) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

(1) องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ  
คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย กรรมการจ านวน 5 คน โดยมีอธิบดีกรม 

การโทรคมนาคม กระทรวงการสื่อสารและข้อมูล เป็นประธานกรรมการ และมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
อีก 4 คน แต่งตั้งโดยรัฐมนตรีกระทรวงการสื่อสารและข้อมูล จากบุคคลผู้มีคุณสมบัติดังนี้ มีสัญชาติ
อินโดนีเซีย อายุไม่เกิน 65 ปี มีสุขภาพแข็งแรง มีความเชี่ยวชาญในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย หรือสังคมศาสตร์ ไม่มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมกับผู้ประกอบ
กิจการโทรคมนาคม ไม่ได้ด ารงต าแหน่งใดในบริษัทผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม และไม่สังกัดพรรค
การเมืองหรือด ารงต าแหน่งใดในกองทัพ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี  
และสามารถด ารงต าแหน่งได้ไม่เกินสองวาระติดกัน (ข้อ 12 และข้อ 13) 

(2) หน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการฯ 
คณะกรรมการฯ ได้รับมอบหมายหน้าที่และอ านาจที่เป็นของกระทรวง

การสื่อสารและข้อมูลมาเป็นหน้าที่และอ านาจของตน เฉพาะในส่วนที่เป็นหน้าที่และอ านาจในการออก
กฎระเบียบ ก ากับดูแล และควบคุมโครงข่ายโทรคมนาคมและการให้บริการโทรคมนาคม สรุปได้ดังนี้   

อ านาจออกกฎระเบียบก าหนดในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ การออกใบอนุญาต
ระบบโครงข่ายโทรคมนาคมและการให้บริการโทรคมนาคม มาตรฐานการด าเนินการด้านโทรคมนาคม 

                                                           
338 Thomson Reuters Practical Law, Retrieved on 10 February 2018 

https/:uk.practicallaw.thomsonreuters.com. 
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มาตรฐานการให้บริการ ค่าธรรมเนียมการเชื่อมต่อโครงข่าย  และมาตรฐานเครื่องมือและอุปกรณ์
โทรคมนาคม (ข้อ 6 และข้อ 8) 

อ านาจก ากับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ การด าเนินงานในระบบโครงข่าย
และการให้บริการโทรคมนาคม การก ากับดูแลให้เกิดการแข่งขันในการสร้างโครงข่ายและการให้บริการ
โทรคมนาคม การก ากับดูแลการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์โทรคมนาคมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

อ านาจควบคุมในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ การระงับข้อพิพาทระหว่างผู้ให้บริการ
โครงข่ายและผู้ให้บริการโทรคมนาคม การใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์โทรคมนาคมให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด และการควบคุมการด าเนินการของผู้ให้บริการตามมาตรฐานการให้บริการ 

(2.2) หน่วยงานก ากับการโทรคมนาคม (Indonesian Telecommunication 
Regulatory Body) เป็นหน่วยงานอิสระมีฐานะเทียบเท่ากรม แต่อยู่ภายในกระทรวงการสื่อสาร 
และข้อมูล รับโอนหน้าที่และอ านาจบางส่วนของกระทรวงการสื่อสารและข้อมูลมาด าเนินการ  
และท าหน้าที่เป็นหน่วยงานปฏิบัติและหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการฯ หน่วยงานก ากับ 
การโทรคมนาคมปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระจากอิทธิพลของหน่วยงานอ่ืนหรือจากผลประโยชน์ใด ๆ 
(ข้อ 7) กฎระเบียบในการบริหารจัดการหน่วยงานให้ออกเป็นกฎกระทรวง (ข้อ 8) และหน่วยงาน
ก ากับการโทรคมนาคมจะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานใหรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสื่อสาร  
และข้อมูลทราบทุก ๆ 3 เดือน หรือเมื่อมีกรณีจ าเป็น (ข้อ 9) 
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บทท่ี 8 
 

กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 

ในบทที่  8 นี้ ผู้ วิ จั ยจะได้น า เสนอกฎหมายของประเทศอินโดนี เซี ยที่ เ กี่ ยวข้ อง 
กับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมซึ่งได้แบ่งประเด็นการศึกษาออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่  
ข้อมูลเบื้องต้น สาระส าคัญของกฎหมาย และบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 
(1) ข้อมูลเบื้องต้น 
 

แม้ว่าประเทศอินโดนีเซียจะเป็นประเทศหมู่เกาะที่ประกอบด้วยเกาะมากกว่า 18,000 เกาะ 
แต่ผลการส ารวจ ปรากฏว่านับตั้งแต่ พ.ศ. 2548 ประชากรกว่าร้อยละ 60 ของประเทศอาศัย 
อยู่ ในตัวเมือง ซึ่ งมี พ้ืนที่น้อยกว่าร้อยละ 7 ของพ้ืนที่ทั้ งหมดของประเทศ ความหนาแน่น 
ของประชากรดังกล่าวก่อให้เกิดภาวะแออัด การสร้างมลภาวะ และการก่อของเสีย รวมทั้งการท าลาย
สิ่งแวดล้อม  

ผลการส ารวจของกระทรวงสิ่งแวดล้อมใน พ.ศ. 2550 พบว่า อินโดนีเซียก าลังเผชิญ 
กับปัญหาทั้งมลภาวะและการท าลายสิ่งแวดล้อม โดยผลการส ารวจพบว่า แม่น้ าสายส าคัญทั้งหมด  
25 สายของอินโดนีเซีย เป็นน้ าปนเปื้อนที่ไม่สามารถใช้ดื่มได้ รวมทั้งคุณภาพอากาศก็อยู่ ในระดับต่ า
เนื่องจากอุตสาหกรรมและการขนส่ง อีกทั้ง ปริมาณขยะที่เพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 20 ในระหว่าง 
ปี พ.ศ. 2548 ถึง 2549 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ  

ในด้านป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ ปรากฏว่าผลจากการตัดไม้ การถางป่า ไฟป่า การเปลี่ยน
ลักษณะการใช้ประโยชน์ของที่ดิน และการท าเหมืองแร่ ส่งผลให้ปริมาณป่าของประเทศลดลง  
อย่างรวดเร็วตั้งแต่ พ.ศ. 2543 โดยเฉพาะป่าไม้โกงกาง ที่ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 40 ส่วนปะการังนั้น  
ในปัจจุบันถูกท าลายไปกว่าร้อยละ 90 อันเป็นผลมาจากการจับปลาที่ผิดวิธี มลภาวะทางน้ า  
การท าเหมืองปะการัง รวมทั้ง ภาวะเรือนกระจก339 

                                                           
339The Indonesian Center for Environmental Law,  Environmental Compliance 

and Enforcement in Indonesia Rapid Assessment, ( Jakarta:  the Indonesian Center for 
Environmental Law , 2008), p. 6-7.   
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กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมของอินโดนีเซียที่ส าคัญมีหลายฉบับ เช่น รัฐบัญญัติว่าด้วย  
การคุ้มครองและการจัดการสิ่งแวดล้อม (Law No. 32 of 2009) ซึ่งเป็นกฎหมายที่ครอบคลุม 
การคุ้มครองและการจัดการสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ รัฐบัญญัติว่าด้วยป่าไม้ (Law No. 41 of 1999) 
รัฐบัญญัติว่าด้วยการบริหารจัดการขยะ (Law No. 18 of 2008) รัฐบัญญัติว่าด้วยการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ (Law No. 5 of 1990) เป็นต้น 
 
(2) สาระส าคัญของกฎหมาย  
 

2.1 รัฐบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองและการจัดการสิ่งแวดล้อม (Law No. 32 of 2009) 
 รัฐบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองและการจัดการสิ่งแวดล้อม (Law No. 32 of 2009)  

เป็นกฎหมายที่ประกอบด้วย 17 หมวด 127 มาตรา รายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้ 
2.1.1 แผนเพื่อการคุ้มครองและจัดการสิ่งแวดล้อม 

  รัฐบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองและการจัดการสิ่งแวดล้อมได้ก าหนดให้รัฐบาล  
ทั้งในระดับรัฐบาลและรัฐบาลท้องถิ่นมีหน้าที่จัดท านโยบาย มาตรฐาน และขั้นตอนการด าเนินงาน
เพ่ือการอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (มาตรา 63) รวมทั้งยังมีหน้าที่จัดท าแผนเพ่ือการคุ้มครอง
และจัดการสิ่งแวดล้อม (มาตรา 1) โดยแผนเพ่ือการคุ้มครองและจัดการสิ่งแวดล้อมดังกล่าวแบ่งออก
ได้เป็น 3 ระดับได้แก่ 

1) แผนระดับชาติซึ่งรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบ 
2) แผนระดับจังหวัดซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบ และ 
3) แผนระดับท้องถิ่นซึ่งหัวหน้าเทศบาลเป็นผู้รับผิดชอบโดยแผนระดับท้องถิ่น

จะต้องจัดท าภายใต้กรอบของแผนระดับชาติ การศึกษาหมู่เกาะ และการศึกษาภูมิเขต (ecoregion) 
(มาตรา 9) 

ทั้งนี้ ในการจัดท าแผนเพ่ือการคุ้มครองและจัดการสิ่งแวดล้อมจะต้องค านึงถึง 
ความหลากหลายทางชีวภาพ ลักษณะทางระบบนิเวศ การกระจายตัวของประชากร การจัดสรร
ทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความต้องการของประชาชน และการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ 

แผนเพื่อการคุ้มครองและจัดการสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยสาระส าคัญในด้านการ
ใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การคงไว้และการรักษาสิ่งแวดล้อม การควบคุม 
และก ากับดูแลการใช้ประโยชน์จากแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ และการปรับตัวต่อสถานการณ์โลกร้อน  

แผนเพื่อการคุ้มครองและจัดการสิ่งแวดล้อมมีความส าคัญ ดังนี้ 
1) เป็นฐานของการจัดท าแผนพัฒนาชาติระยะยาวและระยะสั้น (มาตรา 10) 
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2) ก าหนดแนวทางการใช้แหล่งทรัพยากรและทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งนี้ โดย
ค านึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิตของประชาชน ความปลอดภัย และประโยชน์สาธารณะ 
(มาตรา 12) 

2.1.2 การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental 
Assessment: SEA) 

  รัฐบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองและการจัดการสิ่งแวดล้อมยังก าหนดให้รัฐบาล  
และรัฐบาลท้องถิ่นมีหน้าที่จัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของตน (มาตรา 15)   
ซึ่งเป็นการวิเคราะห์และประเมินศักยภาพและข้อจ ากัดของสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้น า
หลักการพัฒนาที่ยั่งยืนไปใช้เป็นฐานและบูรณาการมิติด้านสิ่งแวดล้อมในนโยบาย แผน แผนงาน 
รวมทั้งการพัฒนาประเทศ (มาตรา 1) การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือ  
ในการป้องกันมลภาวะและการท าลายสิ่งแวดล้อมอีกด้วย (มาตรา 14)  

2.1.3 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม340 (Environmental Impact Assessment) 
กฎหมายฉบับนี้ยังได้ก าหนดให้มีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (AMDAL) 

(มาตรา 22) ซึ่งการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหมายถึงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ทั้งทางบวกและทางลบจากการด าเนินโครงการธุรกิจและกิจกรรมที่จะมีผลต่อสิ่ งแวดล้อม  
ทั้งทางทรัพยากรธรรมชาติ ทางเศรษฐกิจ และทางสังคม (มาตรา 1) เพ่ือจะได้หาทางป้องกัน
ผลกระทบในทางลบที่อาจเกิดข้ึนให้เกิดน้อยที่สุด (มาตรา 14) 

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมยังใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจ 
ว่าสมควรให้ด าเนินโครงการธุรกิจหรือกิจกรรมหรือไม่ (มาตรา 24) ซึ่งกฎหมายก าหนดให้รัฐมนตรี  
ผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเทศบาลและนายกเทศมนตรีน าผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาใช้ประกอบในการตัดสินใจด้วย (มาตรา 31) 

การพิจารณาว่าโครงการธุรกิจหรือกิจกรรมใดจะต้องมีการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมหรือไม่นั้น ให้พิจารณาจากหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 

1) จ านวนประชากรที่จะได้รับผลกระทบจากแผนธุรกิจหรือการด าเนินกิจการนั้น ๆ 
2) ขนาดและภูมิประเทศของบริเวณพ้ืนที่ที่จะได้รับผลกระทบ 
3) ความร้ายแรงและยาวนานของผลกระทบ (มาตรา 23) 
กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลทั้งรัฐบาลและรัฐบาลท้องถิ่นในการให้ 

ความช่วยเหลือธุรกิจหรือกลุ่มผู้ประกอบกิจการที่มีฐานะทางการเงินไม่มั่นคง ในการด าเนินการ
วิเคราะห์และประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (มาตรา 32) 

                                                           
340 ภาษาอินโดนีเซียใช้ค าว่า Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) 
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กฎหมายก าหนดให้ผู้ที่จะเป็นผู้ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต้องได้รับ 
ใบประกาศนียบัตรซึ่งบุคคลดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  

1) มีความรู้ความสามารถในการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  
2) มีความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการตัดสินใจล่วงหน้า และ  
3) มีความสามารถในการจัดท าแผนบริหารและตรวจสอบการด าเนินการตามแผน 

(มาตรา 28) 
หากธุรกิจใดหรือกิจกรรมใดไม่อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ต้องให้มีการประเมิน 

ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม กฎหมายก็ได้ก าหนดให้ผู้ประกอบการได้ด าเนินการบริหารจัดการ 
ด้านสิ่งแวดล้อมและการติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อม (UKL-UPL)341 โดยให้แต่ละเทศบาลก าหนด
ประเภทของธุรกิจในกฎหมายล าดับรองของตนเพ่ือให้มีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม  
และความพยายามในการควบคุมสิ่งแวดล้อม (มาตรา 34) ธุรกิจดังกล่าวยังรวมถึงธุรกิจขนาดย่อม 
และขนาดเล็ก(มาตรา35) 

เมื่อได้ด าเนินการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (AMDAL) หรือด าเนินการ
บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อม (UKL-UPL) แล้วก็จะต้องขอรับ
ใบอนุญาตด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental permit) ซึ่งพิจารณาจากผลการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (AMDAL) หรือผลการด าเนินการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการติดตามตรวจสอบ
สิ่งแวดล้อม (UKL-UPL) (มาตรา 36) ในกรณีที่ผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (AMDAL)  
หรือผลการด าเนินการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อม  
(UKL-UPL) ไม่เป็นไปตามหลักการคุ้มครองและป้องกันสิ่งแวดล้อม ค าขอใบอนุญาตดังกล่าว  
จะถูกปฏิเสธ ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ด าเนินกิจกรรมไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ 
การรักษาสิ่งแวดล้อมหรือเป็นไปตามที่เงื่อนไขในใบอนุญาตก าหนด ก็จะถูกเพิกถอนใบอนุญาต  
ท าให้ธุรกิจหรือกิจกรรมนั้นไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้ (มาตรา 37 และมาตรา 40) นอกจากนี้แล้ว 
ผู้ถือใบอนุญาตจะต้องจัดส่งเงินเข้ากองทุนประกันการฟ้ืนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา 55)  

2.1.4 การควบคุมมลภาวะและความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม 
การควบคุมมลภาวะและความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมให้ด าเนินการโดยใช้

มาตรการป้องกัน แก้ไข และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหน้าที่ของทั้งรัฐบาล รัฐบาลท้องถิ่น องค์กรภาคธุรกิจ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (มาตรา 13) การควบคุมมลภาวะและความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมนั้นท าได้

                                                           
342 UKL-UPL ย่อมาจากค าในภาษาอินโดนีเซียว่า Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup 

dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup ซึ่ งแปลเป็นภาษาอังกฤษได้ ว่ า  Environmental 
Management Efforts and Environmental Monitoring Efforts 
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โดยการทบทวนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม การจัดท ามาตรฐานเพื่อวัดความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม การศึกษาสภาพสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การติดตาม
และประเมินผล การก าหนดให้ต้องขอใบอนุญาต ในการประกอบธุรกิจที่มีผลกระทบต่อ
สิ่ งแวดล้อม การก าหนดมาตรการทางเศรษฐกิจเพ่ือเป็นแรงจูงใจต่อการรักษาสภาพแวดล้อม และ
การประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (มาตรา 14) 

2.1.5 การบริหารจัดการขยะอันตรายและขยะมีพิษ 
  ผู้ที่ด าเนินการใด ๆ เกี่ยวกับขยะอันตรายหรือขยะมีพิษ เช่น น าเข้า จ าหน่าย จัดเก็บ 

ใช้ หรือขนส่ง เป็นต้น มีหน้าที่ตามกฎหมายในการบริหารจัดการขยะอันตรายหรือขยะมีพิษ ในกรณี 
ที่ผู้ก่อให้เกิดขยะดังกล่าวไม่สามารถบริหารจัดการขยะอันตรายหรือขยะมีพิษได้ บุคคลดังกล่าว 
อาจมอบหมายให้บุคคลอ่ืนบริหารจัดการขยะอันตรายหรือขยะมีพิษก็ได้ ทั้งนี้ การบริหารจัดการขยะประเภท
ดังกล่าวจะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่มีอ านาจซึ่งจะมีการก าหนดเงื่อนไขเพ่ือให้ผู้ที่บริหารจัดการขยะ
อันตรายหรือขยะมีพิษต้องปฏิบัติตาม (มาตรา 59)   

ส าหรับการทิ้ง (dumping) ขยะอันตรายหรือขยะมีพิษนั้น กฎหมายห้ามมิให้บุคคลใด 
ทิ้งขยะอันตรายหรือขยะมีพิษสู่สิ่งแวดล้อมเว้นแต่จะได้รับอนุญาต (มาตรา 60) การทิ้งขยะดังกล่าว 
อาจด าเนินการได้โดยต้องได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานที่มีอ านาจและต้องทิ้งขยะเฉพาะในบริเวณ 
ที่มีประกาศก าหนดไว้เท่านั้น (มาตรา 61) ทั้งนี้ การทิ้งขยะ (dumping) หมายถึง การทิ้ง (dump) การวาง 
(place) หรือการเข้าสู่ (enter) สิ่งแวดล้อม (มาตรา 1 ข้อ 24) 

2.1.6 มาตรการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
เพ่ือเป็นการจูงใจให้มีการส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กฎหมายได้ก าหนดให้

รัฐบาลและรัฐบาลท้องถิ่นมีหน้าที่จัดท ามาตรการทางเศรษฐกิจเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมซึ่งมาตรการทางเศรษฐกิจนี้จะประกอบด้วยการด าเนินการด้านเศรษฐกิจ การจัด
งบประมาณด้านสิ่งแวดล้อม และการแรงจูงใจ (มาตรา 42)  

มาตรการเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น ให้ภาครัฐ
เลือกใช้ธุรกิจและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหากมีการจัดซื้อจัดจ้าง ให้มีการพัฒนาธุรกิจ
ประกันภัยด้านสิ่งแวดล้อม ให้มีการด าเนินธุรกิจการค้าเกี่ยวกับการก าจัดขยะหรือก าจัดมลพิษ  
ให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีค่าธรรมเนียม และให้เงินสนับสนุนเพ่ือการอนุรักษ์และส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 
(มาตรา 43)   

2.1.7 ผู้ก่อมลภาวะต้องเป็นผู้จ่าย 
กฎหมายฉบับนี้ ได้ ใช้หลักการผู้ก่อมลภาวะต้องเป็นผู้จ่ายโดยก าหนดให้ 

ผู้ก่อมลภาวะหรือท าลายสิ่งแวดล้อม และจะต้องด าเนินมาตรการป้องกันการปล่อยมลภาวะ 
หรือการท าลายสิ่งแวดล้อม เช่น การให้ข้อมูลแก่ประชาชน การแยกแหล่งก าเนิดมลภาวะออกจาก
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สภาพแวดล้อมอ่ืน รวมทั้ง การด าเนินการอ่ืน ๆ เช่น การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เพ่ือน ามาใช้ในการจัดการมลภาวะ (มาตรา 53) นอกจากนี้ บุคคลดังกล่าวยังต้องมีหน้าที่ฟ้ืนฟู 
สภาพสิ่งแวดล้อมอีกด้วย เช่น การท าความสะอาดสภาพแวดล้อม การก าจัดสารที่ก่อมลภาวะ  
การจ่ายค่าชดเชยและค่าอพยพย้ายถิ่นฐาน (มาตรา 54) 

2.1.8 การรับรองสิทธิด้านสิ่งแวดล้อมและสิทธิของชุมชน 
กฎหมายได้ก าหนดให้สิทธิ ในการอยู่ ในสภาพแวดล้อมที่ดี เป็นส่วนหนึ่ ง 

ของสิทธิมนุษยชน ทุกคนมีสิทธิได้รับข้อมูลความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งคัดค้านโครงการที่จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (มาตรา 65) กฎหมายยังห้ามมิให้
ฟ้องร้องบุคคลที่ด าเนินกิจกรรมการต่อสู้เพ่ือสิ่งแวดล้อม (มาตรา 66) เพ่ือป้องกันการกลั่นแกล้ง  
ของผู้มีอิทธิพลต่อนักอนุรักษ์  

ในขณะเดียวกันกฎหมายก็ได้ก าหนดข้อห้ามเพ่ือไม่ให้ผู้ใดฝ่าฝืน เช่น การท าลาย
สิ่งแวดล้อม การทิ้งขยะไม่เป็นที่ การน าเข้าขยะ การเผาขยะในที่โล่ง การให้ข้อมูลที่ผิด หรือ 
ไม่ให้ข้อมูลที่จ าเป็นต้องให้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (มาตรา 69) 

นอกจากนี้ ชุมชนยังสามารถเข้ามามีบทบาทในการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม 
การมีส่วนร่วมของชุมชนนั้นจะมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง 
ของชุมชน การสร้างความร่วมมือกันด้านสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาชุมชนทั้ง ในด้านวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (มาตรา 70) 

2.1.9 มาตรการในกรณีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย 
    ผู้ ฝ่ าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอาจอยู่ภายใต้บั งคับของมาตรการ 

ทางปกครอง ซึ่งได้แก่ การมีหนังสือเตือน การแจ้งให้ด าเนินการหรือยุติการด าเนินการอันเป็น  
การท าลายสิ่งแวดล้อมหรือก่อมลภาวะ การสั่งระงับใบอนุญาตด้านสิ่งแวดล้อมชั่วคราว หรือเพิกถอน  
ใบอนุญาตนั้น (มาตรา 76) ทั้งนี้ การด าเนินมาตรการทางปกครองดังกล่าวไม่ท าให้ผู้ประกอบธุรกิจ
หรือผู้ด าเนินโครงการดังกล่าวพ้นจากความรับผิดไม่ว่าทางแพ่งหรือทางอาญา (มาตรา 78)  
ข้อพิพาทด้านสิ่งแวดล้อมคู่กรณีสามารถตกลงไกล่เกลี่ยกันได้ หากไม่สามารถตกลงกันได้ก็จะเข้าสู่
ขั้นตอนกระบวนการด าเนินคดีทางศาลต่อไป (มาตรา 84) 

2.1.10 การฟ้องคดีแบบกลุ่ม 
 ในกรณีที่ผู้เสียหายมากกว่าหนึ่งคน ผู้เสียหายสามารถรวมตัวกันมอบอ านาจให้

ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้ด าเนินคดีเพ่ือผลประโยชน์ของผู้เสียหายทั้งหมดก็ได้ (มาตรา 91) หรือจะมอบหมาย
ให้องค์กรเพ่ือสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ด าเนินคดีแทนก็ได้ แต่อ านาจด าเนินคดีขององค์กรเพ่ือสิ่งแวดล้อม  
จะจ ากัดอยู่เพียงการขอให้ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายด าเนินการหรือละเว้นด าเนินการ  
โดยไม่สามารถเรียกค่าชดเชยได้ (มาตรา 92) 
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2.2 รัฐบัญญัติว่าด้วยป่าไม้ (Law No. 41 of 1999) 
 รัฐบัญญัติว่าด้วยป่าไม้ (Law No. 41 of 1999) มีสาระส าคัญในการก าหนดการจัดการ

ป่าไม้แทนกฎหมายเดิมซึ่งบังคับใช้ตั้งแต่ พ.ศ. 2503 กฎหมายฉบับเก่าบัญญัติไว้ไม่ชัดเจนว่า  
หน้าที่การจัดการป่าไม้เป็นของใคร และวิธีการจัดการป่าไม้ควรท าอย่างไร ประกอบกับมีรัฐบัญญัติ 
ว่าด้วยการเกษตร พ.ศ. 2503 ให้อ านาจรัฐบาลแต่เพียงผู้เดียว ในการจัดการป่าไม้ ท าให้ชุมชน 
และชนเผ่าพ้ืนเมืองไม่สามารถร่วมจัดการป่าได้ จึงไม่ได้รับความร่วมมือชุมชน    

 รัฐบัญญัติว่าด้วยป่าไม้  (Law No.  41 of 1999) ได้ก าหนดให้รัฐมีอ านาจเหนือ
ทรัพยากรป่าไม้ (มาตรา 4) และได้รับรองสิทธิชุมชนดั้งเดิมในการอยู่อาศัยและใช้ประโยชน์ 
จากป่าไม้ตามจารีตประเพณี รวมทั้งก าหนดให้การประกอบธุรกิจที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต้อง
จัดท าการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเสนอเพ่ือพิจารณาให้ใบอนุญาตด้วย 

 อย่างไรก็ตาม กฎหมายนี้ไม่ได้แก้ปัญหาการพิสูจน์สิทธิของผู้ที่อาศัยอยู่ ในเขตพ้ืนที่ 
ป่าไม้ ทั้งยังบัญญัติขั้นตอนมากเกินไป รวมทั้งไม่ชัดเจนรัดกุมในบางกรณี ท าให้ยากต่อการปฏิบัติ  
อินโดนีเซียจึงยังประสบปัญหาการลักลอบตัดไม้ท าลายป่าอยู่ นอกจากนี้ ในทางปฏิบัติอินโดนีเซีย 
ยังมีปัญหาเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รัฐขาดความรู้ความเข้าใจ ในการแก้ปัญหา ขาดแคลนเทคโนโลยี 
และเงินงบประมาณ นโยบายรัฐไม่มีความแน่นอน องค์กรที่ท าหน้าที่ควบคุมตรวจสอบท าหน้าที่ซ้ าซ้อน
กัน342 

 
2.3 รัฐบัญญัติว่าด้วยการป้องกันและการขจัดการตัดไม้ท าลายป่า (Law No. 18 of 2013) 

 ปัญหาการตัดไม้ท าลายป่าในประเทศอินโดนีเซียเป็นปัญหาส าคัญ ซึ่งทวีความรุนแรง 
มากยิ่งขึ้น รัฐบาลอินโดนีเซียก็มีความพยายามในการยุติปัญหาดังกล่าว  ดังนั้น ใน พ.ศ. 2556 รัฐบาล
อินโดนี เซียจึ ง ได้ตรารัฐบัญญัติ ว่ าด้ วยการป้องกันและการขจัดการตัด ไม้ท าลายป่ าขึ้ น  
(Law No. 18 of 2013) กฎหมายฉบับนี้มีจ านวน 114 มาตรา แบ่งออกเป็น 12 หมวด มีสาระส าคัญ
เพ่ือการป้องกันและการขจัดการตัดไม้ท าลายป่า โดยยึดหลักนิติธรรม การพัฒนาอย่างยั่ งยืน  
ความรับผิดชอบของรัฐ การมีส่วนร่วมของสังคม ความโปร่งใสตรวจสอบได้ และความร่วมมือกัน (มาตรา 2) 

 
  

                                                           
342Vince Deschamps and Paul Hartma,  Trends in forest ownership, forest 

resources tenure and institutional arrangements: are they contributing to better forest 
management and poverty reduction ?: Case studies from Indonesia, (Rome: FAO, 2006), 
p. 230. 
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2.3.1 วัตถุประสงค์ของรัฐบัญญัติ 
นอกจากรัฐบัญญัติมีวัตถุประสงค์เ พ่ือน าตัวผู้กระท าความผิดมาลงโทษ 

ตามกฎหมายแล้วรัฐบัญญัติว่าด้วยการป้องกันและการขจัดการตัดไม้ท าลายป่า ยังมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือธ ารงไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพ่ือให้มีการจัดการ  
และใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์จากป่าให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมส่วนรวม (มาตรา 3)   

2.3.2 การป้องกันการตัดไม้ท าลายป่า 
กฎหมายยังก าหนดให้รัฐบาลและรัฐบาลท้องถิ่นมีหน้าที่ ในการป้องกันการตัดไม้

ท าลายป่า (มาตรา 5) ซึ่งรัฐบาลจะต้องออกนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและการขจัดการตัดไม้ 
ท าลายป่า รวมทั้งการให้แรงจูงใจในการอนุรักษ์ป่า และใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืน (มาตรา 6 
และมาตรา 8)  

กฎหมายฉบับนี้ ได้ก าหนดข้อห้ามเพ่ือการป้องกันและการขจัดการตัดไม้ 
ท าลายป่าไว้ เช่น การห้ามตัดไม้ในเขตป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข 
ที่กฎหมายก าหนด การห้ามขนย้ายเครื่องมือที่ใช้ส าหรับการตัดต้นไม้หรือแปรรูปไม้ รวมถึงอุปกรณ์
อ่ืน ๆ ที่อาจสงสัยได้ว่าจะน ามาใช้ในการตัดต้นไม้ การห้ามลักลอบขนย้ายไม้เถื่อน การห้ามซื้อขาย 
แลกเปลี่ยน หรือยึดไว้เป็นประกันซึ่งผลิตภัณฑ์จากไม้ที่ทราบว่าได้มาจากการตัดไม้โดยไม่ถูกกฎหมาย 
(มาตรา 12) การห้ามมิให้ผู้ ใดไม่ว่าอยู่ ในหรืออยู่นอกประเทศอินโดนีเซียสั่ง จัดให้มี  หรือ 
ให้ความช่วยเหลือในการตัดไม้โดยผิดกฎหมายหรือการใช้ประโยชน์จากป่าโดยผิดกฎหมาย  
หรือการให้เงินสนับสนุน หรือการให้เงินสนับสนุนเพื่อการลักลอบตัดไม้ (มาตรา 19) 

เพ่ือให้การจับกุมผู้ลักลอบตัดไม้ท าลายป่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กฎหมาย
ยังได้ก าหนดห้ามมิ ให้ผู้ ใดขัดขวางหรือปกปิดเ พ่ือมิ ให้จับกุมการลักลอบตัดไม้ท าลายป่า  
หรือการใช้ประโยชน์จากป่าโดยมิชอบ (มาตรา 20) ห้ามท าลายอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการตัดไม้
ท าลายป่า (มาตรา 25) ห้ามมิให้ผู้ใดท าลาย เคลื่อนย้าย หรือเอาไปเสียซึ่งสัญลักษณ์แสดงเขตป่า 
(มาตรา 26) 

2.3.3 การมีส่วนร่วมของชุมชน 
กฎหมายได้ก าหนดให้ชุมชนมีหน้าที่ป้องกันและอนุรักษ์ป่า รวมถึงจัดการป่า

ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายก าหนด (มาตรา 59) ชุมชนมีหน้าที่ให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่  
เมื่อทราบถึงการตัดไม้ท าลายป่าด้วย (มาตรา 60)  

กฎหมายฉบับนี้ยังได้รับรองสิทธิของประชาชนและชุมชนในการที่จะมี 
คุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ ในสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพรวมทั้งได้ใช้ประโยชน์จากป่า ในการนี้กฎหมาย 
รับรองสิทธิให้แก่ประชาชนสามารถขอข้อมูลเกี่ยวกับการตัดไม้ท าลายป่าได้  (มาตรา 58)  
ส าหรับการมีส่วนร่วมของชุมชน สามารถกระท าได้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดตั้งเครือข่ายป้องกัน 
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และขจัดการตัดไม้ท าลายป่า การสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ป่า และการให้ข้อมูลความรู้
เกี่ยวกับผลกระทบอันเกิดจากการตัดไม้ท าลายป่า การเข้าร่วมและด าเนินการบังคับใช้กฎหมาย 
รวมถึง การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันและขจัดการตัดไม้ท าลายป่า  
(มาตรา 61) 

2.3.4 การคุ้มครองพยาน 
เนื่องจากการตัดไม้ท าลายป่ามักจะกระท าเป็นองค์กรขนาดใหญ่ กฎหมายจึงได้

ก าหนดให้มีการให้ความคุ้มครองแก่พยาน ผู้ร้อง หรือผู้ให้ข้อมูล ซึ่งการคุ้มครองดังกล่าวคือ การให้
การคุ้มครองเพ่ือความปลอดภัยในร่างกาย ทรัพย์สิน ทั้งของตัวบุคคลนั้นเองและครอบครัว  
(มาตรา 76) นอกจากการรักษาความปลอดภัยดังกล่าวแล้ว พยาน ผู้ให้ข้อมูล หรือผู้ร้อง ยังจะได้รับ  
ความคุ้มครองโดยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการตัดสินพิจารณาพิพากษาของศาล และการแจ้ง 
เมื่อผู้ต้องหาได้รับการปล่อยตัว (มาตรา 77) ระดับของการคุ้มครองขึ้นอยู่กับว่าพยาน ผู้ร้อง  
หรือผู้ให้ข้อมูลมีความเสี่ยงในการเผชิญอันตรายมากน้อยเพียงใด ทั้งจากการประเมินของทีมแพทย์
หรือจิตแพทย์ รวมถึงประวัติการก่ออาชญากรรมโดยผู้ต้องหา (มาตรา 80) 

2.4 รัฐบัญญัติว่าด้วยการบริหารจัดการขยะ (Law No. 18 of 2008) 
การเพ่ิมจ านวนของประชากรท าให้มีการเพ่ิมจ านวนของขยะโดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์

และขยะอันตราย ปริมาณขยะมี เ พ่ิมมากขึ้นยั งมีสาเหตุจากขยะที่ยากต่อการย่อยสลาย  
ด้วยกระบวนการตามธรรมชาติและการก าจัดขยะอย่างไม่ถูกวิธี ปริมาณของขยะที่เพ่ิมขึ้นท าให้เกิด
ปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมและปัญหาสุขภาพซึ่งเป็นปัญหาระดับชาติ   

ประเทศอินโดนีเซียจึงได้ตรารัฐบัญญัติว่าด้วยการบริหารจัดการขยะ (Law No. 18  
of 2008) เพ่ือบังคับใช้ในการบริหารจัดการขยะ ในอดีตนั้น ประเทศอินโดนีเซียไม่มีกฎหมาย 
ที่ก าหนดเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะไว้โดยเฉพาะ กฎหมายฉบับนี้ได้ด าเนินตามหลักการ  
การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ก าหนดไว้ ในรัฐบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองและการจัดการสิ่งแวดล้อม 
(Law No. 32 of 2009) อีกด้วย รัฐบัญญัติว่าด้วยการบริหารจัดการขยะมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้าง
ทัศนคติใหม่ด้านการบริหารจัดการขยะที่เห็นว่าขยะเป็นทรัพยากรอย่างหนึ่งซึ่งสามารถถูกน ามาใช้
และก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้ เช่น เป็นแหล่งพลังงาน เป็นปุ๋ย หรือเป็นวัตถุดิบส าหรับ 
ใช้ในอุตสาหกรรม วัตถุประสงค์นี้จึงเป็นเครื่องมือเพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนะของประชาชนเพราะ
ประชาชนมีทัศนคติว่าขยะเป็นสิ่งปฏิกูลหรือของเสียซึ่งไม่สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อีก 
รวมทั้งเพ่ือก าหนดบรรทัดฐานในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในสังคม  

กฎหมายฉบับนี้ได้ให้นิยามการบริหารจัดการขยะไว้ว่าเป็นกระบวนการที่กระท า  
เป็นระบบโดยมีความครอบคลุมและต่อเนื่องในการลดปริมาณขยะและจัดการขยะ จะเห็นได้ว่า 
การจัดการขยะของประเทศอินโดนี เซียมีความหมายกว้างรวมถึงการลดปริมาณขยะด้วย  



227 
 

 (มาตรา 1และมาตรา 19) กฎหมายนี้ใช้บังคับกับขยะมูลฝอยขยะทั่วไป ขยะที่มาจากสถานที่ซึ่งไม่ใช่
ที่อยู่อาศัย และขยะเฉพาะ ทั้งนี้ ขยะมูลฝอยทั่วไปหมายถึงขยะจากครัวเรือนยกเว้นอุจจาระและขยะ
เฉพาะส่วนขยะที่มาจากสถานที่ซึ่งไม่ใช่ที่อยู่อาศัยเป็นขยะที่มาจากอุตสาหกรรม สถานที่ราชการ
โรงแรม และสถานที่อ่ืนซึ่งไม่ใช่ที่อยู่อาศัย ส าหรับขยะเฉพาะหมายความรวมไปถึงขยะอันตราย  
ขยะมีพิษขยะจากการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง และขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบัน 
(มาตรา2) 

2.4.1 หลักเกณฑ์และวัตถุประสงค์ 
การบริหารจัดการขยะตามกฎหมายฉบับนี้ ให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์เรื่อง 

ความรับผิดชอบ ความยั่งยืน การใช้ประโยชน์สูงสุดทางเศรษฐกิจ ความมีส่วนร่วม ความเป็นธรรม 
และความปลอดภัย (มาตรา 3) การจัดการขยะมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและคุณภาพ
ของสิ่งแวดล้อม รวมทั้งน าขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ (มาตรา 4) การบริหารจัดการขยะจะต้อง  
ใช้ระบบการบริหารจัดการขยะที่ดีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมาย
ฉบับนี้ (มาตรา 5) 

2.4.2 อ านาจและหน้าที่ของรัฐบาล 
รัฐบาลมีหน้าที่ในการบริหารจัดการขยะรวมทั้งจัดสรรงบประมาณในการบริหาร

จัดการขยะเพราะการบริหารจัดการขยะเป็นบริการสาธารณะตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ (มาตรา 24)  
หน้าที่ของรัฐบาลในการบริหารจัดการขยะได้แก่การสร้างส านึกในชุมชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ขยะให้ถูกสุขลักษณะ การจัดท าวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือลดขยะ สนับสนุนการใช้ประโยชน์  
จากขยะ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีโดยชุมชนและหน่วยงานอ่ืนรวมทางภาคธุรกิจ 
(มาตรา 6) 

รัฐบาลมีอ านาจหน้าที่จัดท านโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน กระบวนการและ
เงื่อนไขในการบริหารจัดการขยะ และมีอ านาจหน้าที่ ในการส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือ 
ระหว่างภูมิภาค หุ้นส่วนและเครือข่ายเพ่ือการจัดการขยะ ตลอดจนก ากับดูแลให้ค าแนะน า 
รัฐบาลท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะ (มาตรา 7) โดยนโยบายดังกล่าวจะต้องมีการก าหนด 
ปริมาณขยะที่ต้องการลดภายในระยะเวลาที่ก าหนด การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี 
ที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การติดฉลากผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
และการเผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับการน ากลับมาใช้ใหม่และการแปรสภาพขยะ (มาตรา 20)  

หน่วยงานที่มีบทบาทในทางปฏิบัติมากที่สุดในการจัดการขยะคือเทศบาลเพราะ
เป็นทั้งผู้ก าหนดและปฏิบัติตามนโยบายการจัดการขยะของท้องที่นั้น ๆ เทศบาลมีอ านาจหน้าที่
ควบคุมดูแลการจัดการขยะ ก าหนดสถานที่เก็บรวบรวมขยะ สถานที่บ าบัดขยะ และสถานที่ก าจัด
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และฝังกลบขยะ เทศบาลจะต้องประเมินสถานที่ฝังกลบขยะทุก ๆ 6 เดือนเป็นระยะเวลา 20 ปี  
เพ่ือป้องกันผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม (มาตรา 9)   

2.4.3 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิด 
ส าหรับประชาชน นอกจากสิทธิในการได้รับบริการการจัดการขยะที่ถูกวิธีและ

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว กฎหมายได้รับรองให้ประชาชนมีสิทธิ ในการมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ตัดสินใจและการบริหารจัดการขยะโดยเฉพาะการก าหนดสถานที่ฝังกลบและจัดเก็บขยะเป็นการถาวร 
โดยรัฐบาลจะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนแก่ประชาชน ให้ค าแนะน า ในการจัดการขยะ 
และแยกประเภทขยะ รวมทั้งชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบซึ่งอาศัยอยู่ ในบริเวณ
สถานที่ฝังกลบหรือจัดเก็บขยะเป็นการถาวร (มาตรา 11) 

กฎหมายยังได้ก าหนดให้ประชาชนมีหน้าที่จัดการขยะอย่างถูกวิธีและเป็นมิตร  
ต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งลดการสร้างขยะ (มาตรา 12) กฎหมายยังได้ก าหนดให้สถานที่อยู่อาศัย สถานที่
ประกอบธุรกิจ เขตอุตสาหกรรม สถานที่ราชการ และสถานที่ให้บริการด้านสาธารณะ เช่น 
โรงพยาบาล จะต้องจัดให้มีการแยกขยะ (มาตรา 13)  ผู้ผลิตสินค้าจะต้องจัดแสดงเครื่องหมาย
เกี่ยวกับการลดและการจัดการขยะไว้บนผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้าของตน (มาตรา 14)  
ซึ่งผู้ผลิตนั้นมีหน้าที่จะต้องจัดการบรรจุภัณฑ์หรือสินค้าของตนที่ยากต่อการย่อยสลายหรือไม่สามารถ
ถูกย่อยสลายด้วยกระบวนการทางธรรมชาติ (มาตรา 15) 

2.4.4 การบริหารจัดการขยะ 
ระบบการบริหารจัดการขยะของอินโดนีเซียแบ่งออกเป็น  
1) การลดปริมาณขยะ ซึ่งรวมถึงการลดปริมาณการเกิดขยะ การน าขยะกลับมา

ใช้ใหม่ (reuse) และการน าขยะไปแปรสภาพเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ ( recycle) (มาตรา 20)  
โดยรัฐบาลมีหน้าที่จัดท ามาตรการส่งเสริมการลดขยะ และไม่ส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นการเพ่ิมปริมาณขยะ 
(มาตรา 21) 

2) การจัดการขยะ ซึ่งรวมถึงการแยกขยะตามประเภท เช่น ขยะแห้ง ขยะเปียก 
การเก็บรวบรวม การขนส่ง การจัดเก็บชั่วคราว การน าขยะไปแปรรูปหรือการน าไปแปรสภาพ  
เช่น น าเศษเหล็กไปหลอมรวมและบ าบัดคุณภาพให้สามารถน ากลับมาใช้ได้ใหม่ หรือการน าขยะเปียกไป 
แปรสภาพเป็นปุ๋ย (มาตรา 22) 

2.4.5 การเยียวยาความเสียหาย 
ส าหรับมาตรการเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณสถานที่จัดเก็บ

ขยะที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ การย้ายที่อยู่อาศัย การท าให้สิ่งแวดล้อมกลับมามีสภาพเหมือนเดิม  
การจ่ายค่ารักษาพยาบาล และการชดเชยค่าเสียหายในรูปแบบอ่ืน ๆ (มาตรา 25) ในการนี้กฎหมาย 
ได้รับรองสิทธิในการฟ้องแบบกลุ่มส าหรับผู้ได้รับผลกระทบไว้ด้วย (มาตรา 36) 
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2.4.6 ความร่วมมือ 
เพ่ือให้การจัดการขยะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบูรณาการ กฎหมายจึงได้

ก าหนดให้รัฐบาลท้องถิ่นสามารถร่วมมือกันและร่วมมือกับเทศบาลได้ในลักษณะหุ้นส่วนความร่วมมือ
และสามารถร่วมมือกับภาคธุรกิจในการจัดการขยะได้ (มาตรา 26 และมาตรา 27) ทั้งนีชุ้มชนสามารถ
เข้ ามามีบทบาทในการจั ดการขยะได้ โ ดยการร่ วมจั ดท านโยบายการจั ดการขยะหรื อ 
ให้ค าแนะน าแก่รัฐบาล (มาตรา 28) 

2.4.7 ข้อห้าม 
เพ่ือเป็นการลดภาระของประเทศในการจัดการขยะ กฎหมายได้ก าหนดห้ามมิให้

มีการน าเข้าขยะมาในประเทศอินโดนีเซีย ผสมขยะธรรมดาเข้ากับขยะอันตรายหรือขยะมีพิษ ทิ้งขยะ 
ไม่เป็นที่ และเผาขยะโดยผิดวิธี (มาตรา 29) ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เทศบาล 
มีอ านาจลงโทษทางปกครองแก่ผู้ที่มีหน้าที่จัดการขยะโดยการสั่งให้ด าเนินการจัดการขยะให้ถูกต้อง 
ปรับเงิน หรือเพิกถอนใบอนุญาต (มาตรา 32) 

 
2.5 รัฐบัญญัติว่าด้วยทะเล (Law No. 32 of 2014) 

กฎหมายเกี่ยวกับการรักษาทรัพยากรน้ าของอินโดนีเซียที่ส าคัญ คือ รัฐบัญญัติว่าด้วย
ทะเล (Law No. 32 of 2014) ซึ่งมีทั้งหมด 74 มาตรา โดยแบ่งออกเป็น 13 หมวด เหตุที่บัญญัติ
กฎหมายดังกล่าวเนื่องจากอินโดนีเซียเป็นประเทศหมู่เกาะ อาณาเขตทางทะเลจึงเป็นสิ่งส าคัญทั้ง ใน 
ด้านยุทธศาสตร์ ความมั่นคงของประเทศ การเชื่อมโยงกันด้านการเมือง สังคมและวัฒนธรรม 
ของพลเมือง รวมทั้งในด้านทรัพยากร (อารัมภบทของรัฐบัญญัติฯ)  

2.5.1 วัตถุประสงค์และขอบเขต 
กฎหมายดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการจัดการทางทะเล ทั้งในแง่ของการก าหนด

อาณาเขตทางทะเล การพัฒนาและการจัดการทางทะเล การป้องกันความมั่นคงของประเทศ  
ทางทะเล ความปลอดภัยในทะเล (มาตรา 4) กฎหมายฉบับนี้มีขอบเขตใช้บังคับเหนือน่านน้ า 
ของอินโดนีเซีย (territorial sea) (มาตรา 6) ซึ่งรวมถึง น่านน้ าภายในประเทศ น่านน้ าระหว่างหมู่เกาะ  
ทะเลอาณาเขต เขตเศรษฐกิจจ าเพาะ (EEZ) (มาตรา 7) ทั้งนี้  ในการก าหนดเขตแดนแห่ง 
อ านาจอธิปไตย ประเทศอินโดนี เซียจะปฏิบัติตามเงื่อนไขและกฎระเบียบของอนุสัญญา 
ของสหประชาชาติว่าด้วยทะเล พ.ศ. 2525 และกฎหมายระหว่างประเทศอ่ืนที่เกี่ยวข้อง (มาตรา 5)  

2.5.2 การใช้ทรัพยากรทางทะเล 
กฎหมายนี้ก าหนดให้รัฐบาลมีหน้าที่ในการพัฒนาทรัพยากรทางทะเล รวมทั้ง

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เกี่ยวข้องทางทะเล กฎหมายก าหนดให้การด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
ในทะเลจะต้องเป็นไปโดยยึดหลักการพัฒนาอย่างยั่ งยืน กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ในทะเล  
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เช่น การประมง (มาตรา 17) การท่องเที่ยวทางทะเล (มาตรา 28)  การขนส่งทางทะเล (มาตรา 29)  
การก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในทะเล (มาตรา 32)  

2.5.3 การขนส่งทางทะเล 
โดยที่อินโดนีเซียเป็นประเทศหมู่เกาะ การคมนาคมทางน้ าจึงมีความส าคัญมาก 

กฎหมายฉบับนี้จึงให้ความส าคัญกับระบบท่าเรือ (port system) เป็นพิเศษ โดยก าหนดให้ท่าเรือ
จะต้องได้มาตรฐานระหว่างประเทศ ไม่มีการผูกขาด รวมทั้งมีสาธารณูปโภคเพ่ือป้องกัน  
การก่อมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม (มาตรา 29) 

2.5.4 การบริหารจัดการทางทะเล 
กฎหมายก าหนดให้การบริหารจัดการทางทะเล (sea management) จะต้อง

เป็นไปโดยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล และเคารพภูมิปัญญาท้องถิ่น (local wisdom)  ทั้งนี้  
การบริหารจัดการทะเล หมายความว่า หากในพ้ืนที่ทางทะเลนั้น ชาวบ้านมีภูมิปัญญาหรือทางปฏิบัติ
ในการจัดการทรัพยากรทะเลอยู่แล้ว เมื่อรัฐบาลจะเข้าไปด าเนินการจัดการทางทะเลในพ้ืนที่ดังกล่าว  
จะต้องค านึงถึงวิถีชีวิตการจัดการทะเลของชาวบ้านด้วย (มาตรา 42)  

2.5.5 การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน 
กฎหมายยังรับรองสิทธิในการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ซึ่งรวมถึงการให้บุคคล 

กลุ่มต่าง ๆ องค์กรวิชาชีพ องค์กรธุรกิจ และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทะเลด้วย  
ทั้งในขั้นตอนของการจัดท านโยบาย การด าเนินงานตามนโยบาย การประเมินผลการด าเนินการ  
การควบคุมดูแลการด าเนินการ (มาตรา 70) ทั้งนี้ ในการด าเนินการจัดการทะเล ให้มีการจัดท า 
แผนที่ทางทะเล และแบ่งทะเลออกเป็นเขต (zone) เพ่ือประโยชน์ในการจัดการ (มาตรา 44) 

2.5.6 หน้าที่ของรัฐบาล 
รัฐบาลของอินโดนีเซียมีหน้าที่ ในการอนุรักษ์ การป้องกัน และการจัดการ

มลภาวะรวมทั้งความเสียหายอันเกิดจากมลภาวะทางทะเล และการบรรเทาสาธารณภัยทางทะเล 
(มาตรา 50) ในการนี้รัฐบาลจะต้องจัดท านโยบายการอนุรักษ์ทะเล ซึ่งรวมถึงการป้องกันผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลด้วย นโยบายดังกล่าวจะครอบคลุมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและครอบคลุม
พ้ืนที่ทั้งหมดของประเทศอย่างบูรณาการ (มาตรา 51) ทั้งนี้ ประเทศอินโดนีเซียใช้หลักการป้องกันไว้ก่อน 
(precautionary principle) และหลักการผู้ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นผู้จ่าย (polluter pays principle) 
ซึ่งหมายความรวมถึงว่าผู้ก่อมลภาวะจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม 
อันเนื่องมาจากการกระท าของตน (มาตรา 52)  

รัฐบาลมีหน้ าที่ ในการจัดการสาธารณภัยทางทะเลซึ่ งอาจเกิด ได้ จาก  
(1) ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว โจรสลัด เฮอริเคน การจู่โจมของสัตว์ทะเล สึนามิ  
(2)  มลภาวะทางทะเล เช่น การปนเปื้ อนจากน้ ามันหรือการปนเปื้ อนโลหะหนัก หรือ  
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(3) ปรากฏการณ์เรือนกระจก ซึ่งรวมถึงการเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิของทะเลหรือระดับน้ าทะเล หรือ
ปรากฏการณ์เอลนีโญ ลานีญา (มาตรา 53)  

รัฐบาลจะต้องจัดท านโยบายในการควบคุมผลกระทบของมลภาวะทางทะเล 
และภัยพิบัติทางทะเล โดยการจัดให้มีระบบป้องกันภัย ระบบเตือนภัยล่วงหน้า (early warning 
system) แผนการจัดการภาวะวิกฤตในกรณีน้ ามันรั่วไหลในทะเล การจัดการระบบนิเวศทางทะเล 
และการควบคุมผลกระทบของการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในทะเล (มาตรา 54) ในการจัดการระบบ 
การป้องกันและควบคุมมลภาวะและความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมของทะเลเป็นหน้าที่ของทั้งรัฐบาล 
และรัฐบาลท้องถิ่นในการที่จะร่วมมือกัน ด าเนินการปกป้องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล  
(มาตรา 55 และมาตรา 56) 

 
2.6 รัฐบัญญัติว่าด้วยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ (Law No. 5 of 

1990) 
ทรัพยากรธรรมชาติไม่สามารถมีขึ้นมาทดแทนทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกท าลายได้

ภายในระยะเวลาอันสั้น แต่จะต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควร ทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งที่มีบทบาท
ส าคัญยิ่งต่อชีวิตมนุษย์ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็น โดยเฉพาะการอนุรักษ์ไว้  
ให้เยาวชนรุ่นต่อไป  

รัฐบัญญัติว่าด้วยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ (Law No. 5 of 
1990) จึงได้ก าหนดโทษที่รุนแรงในกรณีที่กระท าการฝ่าฝืนหรือท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
เนื่องจากเห็นว่าเป็นวิธีการที่น่าจะสามารถยับยั้ งการท าลายทรัพยากรธรรมชาติได้ดีที่สุด  
(อารัมภบทของรัฐบัญญัติฯ) กฎหมายฉบับนี้ นอกจากจะก าหนดอ านาจหน้าที่ของรัฐบาลและรัฐบาล
ท้องถิ่นไว้แล้ว (มาตรา 4) ยังก าหนดให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ด้วย แต่ก็จะต้อง 
อยู่ภายใต้ก ากับดูแลของรัฐบาล (มาตรา 37) การก าหนดดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงแนวความคิด 
ด้านการเมืองในขณะนั้นว่ารัฐบาลเป็นผู้มีอ านาจหลักในการบริหารจัดการประเทศ 

2.6.1 วัตถุประสงค์ 
กฎหมายฉบับนี้มีหลักการครอบคลุมการอนุรักษ์พันธุ์ พืชและสัตว์ซึ่งเป็น

ทรัพยากรธรรมชาติ และการรักษาระบบนิเวศ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการสนับสนุนการพัฒนา
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งควบคุมการใช้ประโยชน์จากแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ
เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนโดยก าหนดให้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน
ของความสมดุลระหว่างการสงวนรักษาและการใช้ประ โยชน์ เ พ่ือให้ เกิดประโยชน์สูงสุด 
ต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและท้องถิ่น (มาตรา 2 และมาตรา 3) โดยก าหนดให้หน้าที่ 
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ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศเป็นหน้าที่ของทั้งรัฐบาลและรัฐบาลท้องถิ่น 
(มาตรา 4)  

2.6.2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศสามารถกระท าได้ผ่านกิจกรรม

ต่าง ๆ ได้แก่ การคุ้มครองระบบสนับสนุนชีวิตหรือระบบค้ าจุนชีวิต ( life – support system)  
การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืชรวมทั้งระบบนิเวศ การใช้ทรัพยากรชีวภาพและระบบนิเวศ 
อย่างยั่งยืน กฎหมายฉบับนี้ได้จ ากัดการใช้กรรมสิทธิ์ของเจ้าของที่ดินว่า แม้เจ้าของที่ดินดังกล่าว  
จะมีสิทธิในที่ดินรวมทั้งแหล่งน้ าใต้บาดาลของที่ดินนั้น แต่รัฐบาลก็มีสิทธิควบคุมการใช้ประโยชน์ 
และการจัดการที่ดิน และแหล่งน้ าดังกล่าว (มาตรา 9) ทั้งนี้ ก็เพ่ือวัตถุประสงค์ ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ส าหรับการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าและพืชสามารถกระท าได้ทั้งในและนอกเขตสงวน 
โดยการอนุรักษ์ภายในเขตสงวนนั้น จะต้องกระท าให้เกิดความสมดุลระหว่างจ านวนประชากร  
ของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่อยู่ ในถิ่นที่อยู่นั้น ๆ ในสัดส่วนตามธรรมชาติ ส่วนการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ 
และพืชนอกเขตสงวนคือการคงไว้ซึ่งจ านวนพันธุ์ (species) รวมถึงการเพาะพันธุ์เพ่ือหลีกเลี่ยง 
การสูญพันธุ์ของพันธุ์สัตว์และพืชดังกล่าว (มาตรา 13)  

กฎหมายยังได้แบ่งเขตสงวนออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ เขตสงวนธรรมชาติและ 
เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า (มาตรา 14) ซึ่งในเขตสงวนธรรมชาติและเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า จะต้องแบ่ง
พ้ืนที่ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ พ้ืนที่สงวนและอนุรักษ์หลัก พ้ืนที่เพ่ือการใช้สอย และพ้ืนที่ อ่ืน ๆ 
(มาตรา 32) โดยกฎหมายก าหนดให้การด าเนินกิจกรรมอนุรักษ์และสงวนทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่
ดังกล่าวเป็นไปตามรายละเอียดซึ่งก าหนดไว้ในกฎกระทรวง 

เพ่ือเป็นการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กฎหมายได้ก าหนดห้ามมิให้ 
ผู้ใด เก็บ มีไว้ในครอบครอง ท าลาย เคลื่อนย้าย ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ซึ่งสัตว์และพืชคุ้มครอง  
ไม่ว่าที่ยังมีชีวิตอยู่หรือที่ตายแล้ว รวมถึงห้ามส่งออก สัตว์และพืชดังกล่าว (มาตรา 21) อย่างไรก็ตาม 
ข้อห้ามดังกล่าวสามารถยกเว้นได้ ในกรณีเพ่ือช่วยเหลือสัตว์หรือพันธุ์พืชดังกล่าว หรือเป็นไป 
เพ่ือวัตถุประสงค์ในการวิจัย หรือทางวิทยาศาสตร์ ในกรณีนี้ หากเป็นการด าเนินการร่วมกับหน่วยงาน
ต่างประเทศ การอนุญาตดังกล่าวจะต้องมีลักษณะต่างตอบแทน กล่าวคือ องค์กรหรือหน่วยงาน
ต่างประเทศดังกล่าวจะต้องให้หน่วยงานหรือองค์กรของประเทศอินโดนีเซียสามารถเข้าไปท าวิจัย  
ในประเทศนั้นได้ หรือแลกเปลี่ยนพันธุ์พืชและสัตว์ระหว่างกัน (มาตรา 22 และมาตรา 23) 

กฎหมายยังได้วางหลักการส าคัญอีกว่า การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
จะต้องคงไว้ซึ่งลักษณะความเป็นพ้ืนที่อนุรักษ์ (มาตรา 27) และการใช้ประโยชน์จากสัตว์ป่า  
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และพืชป่าจะต้องค านึงถึงความยั่งยืน และความสามารถในการสืบพันธุ์และด ารงเผ่าพันธุ์ รวมทั้ง 
ความหลากหลายทางชีวภาพด้วย (มาตรา 28) 
 

2.7 ระเบียบรัฐบาลว่าด้วยการจัดการพื้นที่ธรรมชาติและพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติ 
(Government Regulation No. 28 of 2011) 

กฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายล าดับรองที่ออกตามความในรัฐบัญญัติว่าด้วยการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ (Law No. 5 of 1990) เพ่ือก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ 
การด าเนินการในการอนุรักษ์และสงวนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กฎหมายฉบับนี้มีทั้งหมด 
53 มาตรา แบ่งออกเป็น 10 หมวด โดยมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดการบริหารจัดการ  
พ้ืนที่ทางธรรมชาติ (Natural Area)  

2.7.1 ประเภทของพ้ืนที่ทางธรรมชาติ 
กฎหมายได้แบ่งพ้ืนที่ทางธรรมชาติออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ พ้ืนที่สงวน 

(Reserve Area) และ พ้ืนที่อนุรักษ์ (Conservation Area) (มาตรา 1) ส าหรับพ้ืนที่สงวนประกอบไปด้วย
พ้ืนดินและพ้ืนน้ าที่สงวนไว้เพ่ือความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงพืช สัตว์ และระบบนิเวศ  
ที่อยู่ในบริเวณนั้น พ้ืนที่สงวนยังแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ (1) พ้ืนที่ซึ่งควรสงวนไว้เนื่องจาก 
มีพันธุ์พืชหรือพันธุ์สัตว์ที่เป็นเอกลักษณ์ หรือมีความหลากหลายทางชีวภาพมาก หรือมีระบบนิเวศ  
ที่ต้องการการอนุรักษ์คุ้มครอง เพ่ือมิให้สูญหายหรือถูกท าลายไป (2) เขตพ้ืนที่อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า  
เป็นพ้ืนที่อนุรักษ์สัตว์หรือความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ ซึ่งเป็นสัตว์หายากหรือใกล้สูญพันธุ์
และต้องการการคุ้มครอง ทั้งในด้านจ านวนประชากรและที่อยู่ 

ส่วนพ้ืนที่อนุรักษ์ คือพ้ืนที่ไม่ว่าจะเป็นพ้ืนดินหรือพ้ืนน้ าที่มีสิ่งมีชีวิตทั้งสัตว์และ
พืชที่ควรคุ้มครองในบริเวณนั้น รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางชีวภาพและระบบนิเวศ 
ในพ้ืนที่ดังกล่าวอย่างยั่งยืน และเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ า โดยพ้ืนที่อนุรักษ์แบ่งออกเป็น 3 ประเภท 
ได้แก่ ป่าสงวน อุทยานแห่งชาติ และอุทยานเพ่ือการท่องเที่ยวตามธรรมชาติ (มาตรา 4) โดยรัฐมนตรี 
เป็นผู้มีอ านาจในการก าหนดพื้นที่ดังกล่าว (มาตรา 5) 

2.7.2 อ านาจและหน้าที่ของรัฐบาล 
กฎหมายก าหนดให้ เป็นอ านาจหน้าที่ ของรั ฐบาล และรัฐบาลท้องถิ่น 

ในการด าเนินการคุ้มครองและอนุรักษ์พ้ืนที่สงวนและพ้ืนที่อนุรักษ์ (มาตรา 12) ซึ่งการด าเนินงาน
ดังกล่าวประกอบด้วย การวางแผน การด าเนินการตามแผน การสงวน การใช้ประโยชน์  
และการประเมินผลการปฏิบัติตามแผน (มาตรา 13) ทั้งนี้ ในการวางแผนการอนุรักษ์จะมีการรวบรวม
จัดท าข้อมูลทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ เพ่ือน ามาใช้ ในการวางแผน 
(มาตรา 15) หลังการวางแผนแล้วก็จะมีการก าหนดพ้ืนที่ ทั้งพ้ืนที่ที่เป็นบริเวณของเขตพ้ืนที่สงวน  



234 
 

และพ้ืนที่อนุรักษ์ แนวเขตกันชน (buffer zone) ทั้งนี้ ในการก าหนดพ้ืนที่ดังกล่าวจะต้องมีการหารือ
ร่วมกับภาคเอกชนและชุมชนที่อยู่ ในพ้ืนที่นั้น (มาตรา 17) แผนการบริหารจัดการพ้ืนที่สงวน 
และพ้ืนที่อนุรักษ์ประกอบด้วยแผนระยะยาวและแผนระยะสั้น แผนระยะยาวมีระยะเวลา 10 ปี  
และจะมีการประเมินผลของการปฏิบัติตามแผน 1 ครั้งในทุก 5 ปีเป็นอย่างน้อย ส่วนแผนระยะสั้นนั้น  
เป็นแผนการด าเนินงานภายใต้กรอบแผนระยะยาว มีระยะเวลา 1 ปี (มาตรา 22) แผนการจัดการ
ระยะยาวจะต้องประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ ภารกิจ ยุทธศาสตร์ สภาพในปัจจุบันและสภาพ 
ที่พึงประสงค์ของพ้ืนที่ที่จะด าเนินการ การก าหนดเขตพ้ืนที่  การก าหนดแหล่งเงินงบประมาณ  
และการก าหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ควบคุม และประเมินผล (มาตรา 23) 

2.7.3 การคุ้มครองพื้นที่สงวนและพื้นที่อนุรักษ์ 
การคุ้มครองพ้ืนที่สงวนและพ้ืนที่อนุรักษ์ หมายถึงการป้องกัน ปราบปราม และ

จ ากัดการท าลายธรรมชาติและการลดจ านวนของประชากรสัตว์ ทั้งโดยมนุษย์ สัตว์ ปรากฏการณ์
ธรรมชาติ การติดเชื้อ วัชพืช และโรคต่าง ๆ (มาตรา 24) การสงวนพ้ืนที่สงวนและพ้ืนที่อนุรักษ์  
ให้รวมถึงการบริหารจัดการพืชและสัตว์ในพ้ืนที่นั้น การจัดตั้งระเบียงสัตว์ป่า (wildlife corridor) 
เพ่ือให้สัตว์ป่าสามารถเคลื่อนย้ายอพยพตามธรรมชาติได้ภายในแนวเขตระเบียงนั้น (มาตรา 27)  
การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ และการปิดบริเวณนั้นชั่วคราว (มาตรา 25) ทั้งนี้ กฎหมายยังได้ก าหนด 
ให้บริษัทเอกชนสามารถเข้ามาท าหน้าที่ในการฟื้นฟูระบบนิเวศรวมทั้งแหล่งอนุบาลสัตว์ได้ โดยบริษัท
ดังกล่าวจะต้องขอใบอนุญาตจากรัฐมนตรีในการด าเนินการดังกล่าว (มาตรา 30) 

2.7.4 การใช้ประโยชน์พื้นที่สงวนและพื้นที่อนุรักษ์ 
นอกจากการคุ้มครองพ้ืนที่และสิ่งมีชีวิตในพ้ืนที่สงวนและพ้ืนที่อนุรักษ์แล้ว 

กฎหมายยังได้มีการก าหนดให้สามารถเข้าใช้ประโยชน์ ในพ้ืนที่ทั้ง 2 ประเภทได้ โดยจะต้อง 
ไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิทัศน์ หรือเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ ในการก าหนดพ้ืนที่สงวน 
และพ้ืนที่อนุรักษ์ (มาตรา 32) ส าหรับพ้ืนที่สงวนนั้นกฎหมายก าหนดให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ดังนี้  

1) การวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์  
2) การศึกษาและสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม  
3) การกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และ  
4) การเก็บหัวเชื้อเพ่ือใช้ในการผสมพันธุ์ 
นอกจากนี้ กฎหมายยังได้ก าหนดให้สามารถใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ประเภทต่าง ๆ  

ได้เพ่ิมเติม นอกเหนือจากการใช้ประโยชน์เพ่ือ 4 กิจกรรมดังกล่าวข้างต้น โดยในการนี้จะสามารถ 
ใช้ประโยชน์ได้แตกต่างกันตามประเภทและลักษณะของพ้ืนที่นั้น ๆ ได้แก่ 

(1) เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า กฎหมายได้อนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากน้ า  
พลังงานความร้อน พลังงานลม และให้สามารถเข้าท่องเที่ยวทางธรรมชาติในพ้ืนที่ดังกล่าวได้ (มาตรา 34) 
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(2) อุทยานแห่งชาติ กฎหมายได้ก าหนดให้สามารถใช้ประโยชน์ได้เช่นเดียวกับ 
เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าและยังก าหนดให้ใช้ประโยชน์ได้เพ่ิมเติมอีก 2 ประการ ได้แก่ การใช้ประโยชน์
จากพืชและสัตว์ป่า และการใช้ประโยชน์ตามประเพณี (traditional utilization) โดยการใช้ประโยชน์
ตามประเพณี หมายความรวมถึง การเก็บของป่าหรือผลผลิตของป่าที่ไม่ใช่ไม้ การเกษตรพ้ืนบ้าน 
(traditional cultivation) และการล่าสัตว์ตามประเพณี ซึ่งสัตว์ดังกล่าวจะต้องไม่ใช่สัตว์อนุรักษ์ 
หรือสัตว์สงวน (มาตรา 35) 

(3) อุทยานป่า นอกจากจะสามารถใช้ประโยชน์ได้ 6 ประการเช่นในกรณีของ
อุทยานแห่งชาติแล้ว ยังสามารถใช้ประโยชน์ในการรวบรวมพันธุกรรมของความหลากหลายทาง
ชีวภาพและการผสมเทียมของสัตว์หรือผสมพันธุ์พืชได้อีกด้วย (มาตรา 36) 

(4) อุทยานเพ่ือการท่องเที่ยวตามธรรมชาติ มีลักษณะพิเศษที่สามารถ 
ใช้ประโยชน์ได้เพ่ือการเกษตร การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์  
การใช้หัวเชื้อเพ่ือการผสมเทียม การผสมพันธุ์เพ่ือการฟักไข่ และการขยายต้นกล้าที่ได้จากธรรมชาติ 
รวมถึงการใช้ประโยชน์ตามประเพณี (มาตรา 37) 

ทั้งนี้  การใช้ประโยชน์ ในพ้ืนที่สงวนและพ้ืนที่อนุรักษ์ ในทุกกรณี จะต้อง 
มีการขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่รัฐ (มาตรา 38) โดยใบอนุญาตจะมีอายุ 1 ปี และจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียม
เพ่ือการใช้ประโยชน์นั้นด้วย (มาตรา 39) 

2.7.5 การมีส่วนร่วมของชุมชน 
ในการบริหารจัดการพ้ืนที่ธรรมชาติ กฎหมายได้รับรองสิทธิของชุมชนในบริเวณ

พ้ืนที่นั้น กฎหมายให้สิทธิในการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโดยรัฐจะต้องแจ้งให้ชุมชน 
ทราบถึงแผนการบริหารจัดการพ้ืนที่ดังกล่าว ชุมชนมีสิทธิที่จะให้ค าแนะน าและเสนอความเห็น 
ที่มีต่อแผนนั้น ชุมชนยังมีสิทธิในการควบคุมดูแลการปฏิบัติตามแผนงาน (มาตรา 50) ในการนี้ 
กฎหมายก าหนดให้รัฐบาลซึ่งรวมถึงรัฐบาลท้องถิ่น และเทศบาล ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีบทบาท  
ในการจัดการพ้ืนที่ธรรมชาติ เช่น การออกใบอนุญาตส าหรับการใช้ประโยชน์ พ้ืนที่สงวน  
และเขตอนุรักษ์ การด าเนินงานร่วมกับชุมชน เป็นต้น (มาตรา 49) 

 
2.8 รัฐบัญญัติว่าด้วยพลังงาน (Law No. 30 of 2007) 

ประเทศอินโดนี เซียตระหนักว่าพลังงานมีจ ากัด ท าให้ต้องมีการใช้พลังงาน  
ให้ เกิดประโยชน์สูงสุด ประเทศอินโดนี เซียได้ก าหนดหลักการด้านพลังงานไว้ ในรัฐบัญญัติ 
ว่าด้วยพลังงาน (Law No. 30 of 2007) โดยที่กฎหมายดังกล่าวได้ตราขึ้นเพ่ือการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรพลังงาน และการหาพลังงานทดแทน  
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2.8.1 ประเภทของพลังงาน 
พลังงานอาจอยู่ในรูปของความร้อน แสง กลไก ปฏิกิริยาเคมี สนามแม่เหล็ก

ไฟฟ้า กฎหมายได้แยกประเภทพลังงาน ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ (1) พลังงานที่ใช้แล้วหมดไป 
(non-renewable energy) ซึ่งเป็นพลังงานที่มาจากแหล่งที่ใช้แล้วหมดไป เช่น พลังงานจากถ่านหิน 
และน้ ามัน (2) พลังงานจากแหล่งพลังงานใหม่ (new energy) ซึ่งเกิดจาการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย 
ในการผลิตพลังงาน และ (3) พลังงานหมุนเวียน (renewable energy) ที่ผลิตจากแหล่งพลังงาน 
ที่มีความยั่งยืน เช่น ความร้อน ลม ชีวมวล แสงอาทิตย์ น้ า (มาตรา 1) 

2.8.2 แนวคิดในการบริหารจัดการพลังงาน 
การบริหารจัดการพลังงานนั้นจะต้องอยู่บนพ้ืนฐานหลักอรรถประโยชน์  

ความมีประสิทธิภาพ การพัฒนาต่อยอด ความยั่งยืนทางพลังงาน ประโยชน์ของประชาชน  
การอนุรักษ์ธรรมชาติ และความมั่นคงทางพลังงาน ทั้งนี้ เป้าหมายของการจัดการพลังงานคือ  
เพ่ือให้ประเทศสามารถมีอิสรภาพทางพลังงาน เพ่ือให้เกิดความมั่นคงทางพลังงานในประเทศ เพ่ือให้มั่นใจ
ได้ว่าจะมีแหล่งพลังงานที่ผลิตพลังงานได้พอกับความต้องการของประเทศ เพ่ือให้ประชาชนทุกคน  
ได้เข้าถึงพลังงาน และเพ่ือให้เกิดการจ้างงาน (มาตรา 3) 

2.8.3 การจัดการพลังงานและแหล่งพลังงาน 
กฎหมายก าหนดให้รัฐมีอ านาจหน้าที่ ในการจัดการแหล่งพลังงาน กล่าวคือ  

รัฐจะเข้าควบคุม (control) แหล่งพลังงานซึ่งเป็นฟอสซิล ความร้อนใต้พิภพ เขื่อนขนาดใหญ่  
และแหล่งพลังงานนิวเคลียร์ แหล่งพลังงานเหล่านี้จะน าใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดเพ่ือสวัสดิการ 
ของประชาชน ส่วนแหล่งพลังงานใหม่และแหล่งพลังงานหมุนเวียนจะถูกจัดการ (arrange) โดยรัฐ
และใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อสวัสดิการของประชาชน (มาตรา 4)  

เพ่ือให้เกิดความมั่นคงทางพลังงาน กฎหมายได้ก าหนดให้รัฐบาลมีหน้าที่
ดังต่อไปนี้  

1) ส ารองพลังงาน (มาตรา 5) 
2) แก้ไขวิกฤตการณ์พลังงาน และสถานการณ์ฉุกเฉินทางพลังงาน (มาตรา 6) 
3) ส่งเสริมผู้ให้บริการและขายสินค้าสนับสนุนอุตสาหกรรมพลังงานของประเทศ

(มาตรา 9)  
4) ประกาศนโยบายพลังงานแห่งชาติ ซึ่งต้องครอบคลุมถึงความต้องการ 

ทางพลังงานของประเทศ ล าดับความส าคัญของการพัฒนาพลังงาน การใช้ประโยชน์แหล่งพลังงาน 
ในประเทศ และระดับการส ารองพลังงานของประเทศ (มาตรา 11) รัฐบาลก็จะต้องจัดท าแผนพลังงาน
แห่งชาติซึ่งจะต้องสอดคล้องกับนโยบายพลังงานแห่งชาติ (มาตรา 17) หลังจากนั้น รัฐบาลท้องถิ่น 
จะน าแผนดังกล่าวไปเป็นแนวทางในการจัดท าแผนพลังงานของตน (มาตรา 18) 
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ทั้งนี้ กฎหมายยังได้ก าหนดอีกว่าการบริหารจัดการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
พลังงานต่าง ๆ ต้องใช้ เทคโนโลยีที่ เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมและต้องเป็นไปตามมาตรฐาน  
ความปลอดภัยที่กฎหมายก าหนด (มาตรา 8) 

การร่วมมือระหว่างประเทศในด้านพลังงานต้องเป็นไปเพ่ือรักษาไว้ซึ่งความมั่นคง
ทางพลังงาน เพ่ือรักษาไว้ซึ่งพลังงานในประเทศ และเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ หากรัฐบาล
อินโดนีเซียจะท าความตกลงระหว่างประเทศด้านพลังงานแล้วจะท าให้ประเทศต้องมีภาระทางการเงิน
ที่เพ่ิมสูงขึ้นหรือมีผลกระทบต่อประชาชนเป็นวงกว้างหรือต้องมีการแก้ไขกฎหมาย ต้องได้รับอนุญาต
จากรัฐสภาอินโดนีเซียก่อน (มาตรา 10) 

2.8.4 การก าหนดราคาพลังงาน 
ส าหรับการก าหนดราคาพลังงานนั้น ต้องอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นธรรม 

ทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ รัฐบาลและรัฐบาลท้องถิ่นต้องจัดให้มีกองทุนอุดหนุน (subsidy fund) 
ส าหรับกลุ่มประชากรที่ยากจนที่ใช้พลังงาน การก าหนดราคาพลังงานและจัดให้มีกองทุนอุดหนุน
ดังกล่าวให้เป็นไปตามระเบียบ (มาตรา 7) 

2.8.5 คณะกรรมการสภาพลังงานแห่งชาติ 
คณะกรรมการสภาพลังงานแห่งชาติ มีหน้าที่จัดท านโยบายพลังงานแห่งชาติ 

ก าหนดแผนพลังงานแห่งชาติ ก าหนดขั้นตอนในการจัดการวิกฤตการณ์พลังงานและสถานการณ์
ฉุกเฉินทางพลังงาน และติดตามการด าเนินการตามนโยบายด้านพลังงาน (มาตรา 12) ทั้งนี้  
คณะกรรมการสภาพลังงานแห่งชาติประกอบด้วย ประธานาธิบดีเป็นประธาน รองประธานาธิบดี 
เป็นรองประธาน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นกรรมการโดยต าแหน่ง (มาตรา 12(4))  
ประธานาธิบดีโดยค าแนะน าของสภาผู้แทนราษฎรมีอ านาจแต่งตั้งกรรมการอีก 15 คน (มาตรา 
13(2)) ซึ่งมาจากภาครัฐ 7 คน และอีก 8 คนมาจากภาคส่วน อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น นักวิชาการ 
องค์กรเอกชน และผู้บริโภค (มาตรา 12(5)) 

2.8.6 สิทธิและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
กฎหมายรับรองสิทธิของประชาชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยได้ก าหนด

ไว้ในกฎหมายฉบับนี้ว่า  
1) บุคคลทุกคนมีสิทธิในการได้มาซึ่งพลังงาน  
2) ประชาชน ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคล สามารถมีบทบาทในการจัดท า

แผนพลังงานและแผนพลังงานระดับภูมิภาค 
3) ประชาชนสามารถมีบทบาทในการพัฒนาพลังงานเพื่อสาธารณะ (มาตรา 19) 
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2.8.7 การจัดหาและการใช้พลังงาน 
การจัดหาพลังงานสามารถด าเนินการโดยการเพ่ิมระดับการส ารองพลังงาน  

การจัดสัดส่วนพลังงานของประเทศ และการจัดหาโดยการอนุรักษ์พลังงานและแหล่งพลังงาน  
(มาตรา 20(1)) การจัดล าดับความส าคัญของการจัดหาพลังงานนั้น กฎหมายให้ความส าคัญกับภูมิภาค
ที่ด้อยพัฒนา พ้ืนที่ห่างไกล และพ้ืนที่หมู่บ้านเป็นอันดับต้น โดยรัฐบาลหรือรัฐบาลท้องถิ่น  
ต้องจัดหาพลังงานให้กับภูมิภาคที่ด้อยพัฒนา พ้ืนที่ห่างไกล และพ้ืนที่หมู่บ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
พลังงานหมุนเวียน (มาตรา 20(1)) จากแหล่งพลังงานในท้องถิ่น (มาตรา 20(3)) 

ส าหรับการใช้ประโยชน์พลังงาน กฎหมายได้ก าหนดให้การใช้ประโยชน์พลังงาน
ต้องอยู่บนพ้ืนฐานของ การใช้ประโยชน์สูงสุดของแหล่งพลังงาน การค านึงถึงเทคโนโลยี สังคม 
เศรษฐกิจ การอนุรักษ์และสิ่งแวดล้อม  และการให้ความส าคัญกับความต้องการทางพลังงาน  
ของประชาชน นอกจากนี้ กฎหมายได้ก าหนดว่า รัฐบาลต้องมีการเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน
และพลังงานใหม่ให้มากขึ้นในอนาคต (มาตรา 21) 

2.8.8 การประกอบกิจการด้านพลังงานโดยองค์กรธุรกิจ 
องค์กรธุรกิจที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับพลังงานมีหน้าที่ ในการให้ความส าคัญ 

กับความต้องการและความเห็นของประชาชนในพ้ืนที่ การรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อม การสนับสนุน
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านพลังงาน และการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรม 
ในด้านพลังงาน (มาตรา 24) 

2.8.9 การอนุรักษ์พลังงาน  
การอนุรักษ์พลังงานของชาติเป็นหน้าที่ของรัฐบาล รัฐบาลท้องถิ่น องค์กรธุรกิจ 

และประชาชน  โดยรัฐบาลหรือรัฐบาลท้องถิ่นต้องให้การสนับสนุนหรือแรงจูงใจแก่ผู้ใช้พลังงาน  
หรือผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงานซึ่งเป็นผู้อนุรักษ์พลังงาน ทั้งนี้ การอนุรักษ์พลังงาน  
การสนับสนุนหรือการให้แรงจูงใจให้เป็นไปตามระเบียบรัฐบาลหรือข้อบังคับท้องถิ่น (มาตรา 25) 

2.8.10 อ านาจของรัฐบาลและรัฐบาลท้องถิ่น 
อ านาจของรัฐบาลและรัฐบาลท้องถ่ินมีดังนี้ 
1) รัฐบาลมีอ านาจออกกฎเกณฑ์ ก าหนดนโยบาย ก าหนดมาตรฐานพลังงาน 

และก าหนดขั้นตอนต่าง ๆ  
2) รัฐบาลท้องถิ่นมีอ านาจก าหนดกฎเกณฑ์ที่จะบังคับใช้ในท้องถิ่น ดูแลและ

ก ากับการใช้และหาประโยชน์จากพลังงานข้ามเขตหรือเมือง และก าหนดนโยบายการบริหารจัดการ
ข้ามเขตหรือเมือง 
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3) รัฐบาลเขตบริหารพิเศษและเทศบาลมีอ านาจก าหนดกฎเกณฑ์ด้านพลังงาน
ที่ใช้ในเขตบริหารพิเศษหรือเทศบาล ดูแลและก ากับการใช้และหาประโยชน์จากพลังงานในเขต 
หรือเมือง และก าหนดนโยบายการบริหารจัดการในเขตหรือเมือง (มาตรา 26) 

2.8.11 การวิจัยและพัฒนา 
กฎหมายฉบับนี้ยังได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา โดยได้ก าหนด 

ให้รัฐบาลและรัฐบาลท้องถิ่นต้องส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพลังงาน 
ทั้งนี้  การวิจัยและพัฒนาจะต้องเป็นไปเพ่ือการพัฒนาพลังงานใหม่และพลังงานหมุนเวียน  
เพ่ือสนับสนุนความเป็นอิสรภาพทางพลังงานของประเทศ (มาตรา 29) รัฐบาลและรัฐบาลท้องถิ่น 
ต้องให้เงินทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาซึ่งเงินทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเป็นเงินที่มาจาก
รายได้หรืองบประมาณของรัฐบาลหรือรัฐบาลท้องถิ่น และจากเอกชน 

 
2.9 ระเบียบรัฐบาลว่าด้วยการอนุรักษ์พลังงาน (Government Regulation No. 

70 of 2009) 
เพ่ือด าเนินการเป็นไปตามรัฐบัญญัติว่าด้วยพลังงาน (Law No. 30 of 2007) จึงได้มี

การออกระเบียบรัฐบาลว่าด้วยการอนุรักษ์พลังงาน (Government Regulation No. 70 of 2009)  
ซึ่งเป็นกฎหมายล าดับรองเพ่ือใช้บังคับ  

2.9.1 หน้าที่ของรัฐบาล รัฐบาลท้องถิ่น ผู้ประกอบการ และชุมชน 
ระเบียบรัฐบาลว่าด้วยการอนุรักษ์พลังงานก าหนดให้รัฐบาล รัฐบาลท้องถิ่น 

ผู้ประกอบการ และชุมชน มีหน้าที่ในการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งการด าเนินการเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน
ต้องเป็นไปตามแผนแม่บทในการอนุรักษ์พลังงานแห่งชาติ (มาตรา 2) แผนแม่บทนี้ให้มีระยะเวลา 
ในการปฏิบัติการตามแผนแม่บท 5 ปีและอาจทบทวนแผนแม่บทได้ทุกปี (มาตรา 3) 

ระเบียบรัฐบาลฉบับนี้ก าหนดหน้าที่ของรัฐบาลหลายประการ เช่น การจัดท า
นโยบาย กลยุทธ และโครงการอนุรักษ์พลังงาน การพัฒนาบุคลากรในด้านการอนุรักษ์พลังงาน  
การน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับการอนุรักษ์พลังงาน การส่งเสริมหรือจูงใจในการอนุรักษ์พลังงาน  
การด าเนินโครงการอนุรักษ์พลังงาน การให้ค าปรึกษาทางเทคนิคแก่ผู้ประกอบการธุรกิจ 
และผู้ใช้พลังงาน เป็นต้น (มาตรา 4) ส่วนรัฐบาลท้องถ่ินก็มีหน้าที่ดังกล่าวเช่นเดียวกันกับรัฐบาลกลาง 
แต่เป็นความรับผิดชอบตามหน้าที่ระดับท้องถิ่น (มาตรา 5) ส าหรับผู้ประกอบการก็มีหน้าที่ตาม
กฎหมายเช่นกัน เช่น การอนุรักษ์พลังงานมาใช้ส าหรับการด าเนินการทางธุรกิจ การใช้เทคโนโลยี 
ที่มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยประหยัดพลังงาน (มาตรา 7) 
นอกจากนี้ ระเบียบรัฐบาลก าหนดให้ชุมชนมีหน้าที่ในการอนุรักษ์พลังงาน กล่าวคือ ให้ความร่วมมือ
และสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน (มาตรา 8) 
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2.9.2 การอนุรักษ์พลังงาน 
การท าให้เกิดผลของการอนุรักษ์พลังงานต้องครอบคลุมทุกขั้นตอนของการ

บริหารจัดการพลังงานไม่ว่าจะเป็นการจัดหาให้ซึ่งพลังงาน (Energy Supply) การหาประโยชน์ 
จากพลังงาน (Energy Exploitation) การใช้พลังงาน (energy utilization) และการอนุรักษ์ 
แหล่งพลังงาน (energy resource conservation) (มาตรา 9) สาระส าคัญโดยสังเขปมีดังนี้ 

1) การอนุรักษใ์นการจัดหาให้ซึ่งพลังงาน   
ในการจัดหาให้ซึ่งพลังงาน ปัจเจกชน องค์กรธุรกิจ และสถานประกอบการ  

มีหน้าที่ต้องด าเนินการเพ่ือให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน การด าเนินการเพ่ือให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน
ครอบคลุมถึงการจัดท าแผนการอนุรักษ์พลังงานที่ก าหนดให้มีการน าเทคโนโลยีที่ช่วยให้ใช้พลังงาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมาใช้ในการด าเนินงาน การเลือกโครงสร้าง สิ่งอ านวยความสะดวก วัสดุ  
และกระบวนการซึ่งเป็นการอนุรักษ์พลังงานไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และการใช้ระบบที่ประหยัด
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (มาตรา 10)  

2) การหาประโยชน์จากพลังงาน 
ในการหาประโยชน์จากพลังงานซึ่งรวมถึงแหล่งพลังงาน ปัจเจกชน องค์กรธุรกิจ 

และสถานประกอบการ มีหน้าที่ต้องด าเนินการเพ่ือให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานโดยการใช้เทคโนโลยี
ประหยัดพลังงานที่มีประสิทธิภาพและให้เป็นไปตามมาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนดไว้ (มาตรา 11)  

3) การใช้พลังงาน 
ผู้ใช้แหล่งพลังงาน (Users of energy sources) และผู้ใช้พลังงาน (Energy 

users) ต้องใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ โดยผู้ใช้แหล่งพลังงานหรือผู้ใช้พลังงาน 
ที่ใช้พลังงานเทียบเท่ากับพลังงานที่ได้จากน้ ามัน 6,000 ตันหรือมากกว่า 6,000 ตัน ต้องด าเนินการ
อนุรักษ์พลังงาน ดังนี้  

(1) ต้องมีผู้จัดการพลังงานที่ได้รับใบอนุญาต  
(2) จัดท าโปรแกรมอนุรักษ์พลังงานซึ่งต้องมีรายละเอียด แผน รูปแบบและ 

การใช้พลังงาน การน าอุปกรณ์อนุรักษ์พลังงานมาปรับใช้ มาตรการอนุรักษ์พลังงาน จ านวนของสินค้า 
ที่ผลิตและบริการที่ให้บริการ   

(3) มีการตรวจสอบภายในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานอย่างสม่ าเสมอโดย 
ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีใบอนุญาต  

(4) จัดท าค าแนะน าการอนุรักษ์พลังงานจากการตรวจสอบภายใน  
(5) จัดท ารายงานการด าเนินงานเกี่ยวกับอนุรักษ์พลังงานเสนอต่อรัฐมนตรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้มีอ านาจในพ้ืนที่ (มาตรา 12 และมาตรา 13) 
4) การอนุรักษ์แหล่งพลังงาน 
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รัฐมนตรีต้องก าหนดนโยบายการอนุรักษ์แหล่งพลังงานซึ่งเป็นนโยบาย 
ที่ครอบคลุมถึงแหล่งพลังงานล าดับต้นที่ได้มีการบริหารจัดการหรือการจัดหาให้ใช้ ปริมาณ  
ของแหล่งพลังงานที่สามารถน ามาใช้ ในการผลิต และข้อจ ากัดของแหล่งพลังงานที่ไม่สามารถ 
บริหารจัดการได้ในระยะเวลาที่ก าหนด (มาตรา 14) 

2.9.3 มาตรฐานและฉลาก 
กฎหมายได้มีการก าหนดว่า จะต้องมีการน าเทคโนโลยีการใช้พลั งงาน 

อย่างมีประสิทธิภาพมาปรับใช้กับเครื่องมือที่ใช้ประโยชน์จากพลังงาน และต้องมีการติดฉลาก  
เพ่ือแสดงถึงประสิทธิภาพของอุปกรณ์ดังกล่าว (มาตรา 15 และมาตรา 16)  

2.9.4 การสนับสนุนและแรงจูงใจ  
รัฐบาลและรัฐบาลท้องถิ่นต้องมีการให้แรงจูงใจแก่ผู้ ใช้พลังงานและผู้ผลิต

อุปกรณ์ประหยัดพลั งงาน เช่น การให้สิทธิ พิ เศษทางภาษีแก่ อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน  
การลดภาษีท้องถิ่นในสินค้าประหยัดพลังงาน การให้สิทธิพิเศษอากรขาเข้า ในการน าเข้าสินค้า 
ประหยัดพลังงาน การให้เงินทุนดอกเบี้ยพิเศษในการลงทุนอนุรักษ์พลังงานตามแนวนโยบาย 
ที่ได้มีการระบุไว้ (มาตรา 18 ถึงมาตรา 21) 

ในกรณีที่ผู้ใช้แหล่งพลังงานหรือพลังงานไม่อนุรักษ์พลังงาน ผู้นั้นอาจได้รับ 
การเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร การประกาศในสื่อสิ่งพิมพ์ โทษปรับ การลดปริมาณพลังงานที่จะได้ใช้ 
(มาตรา 22)  

2.9.5 การส่งเสริมและการควบคุมดูแล 
กฎหมายก าหนดให้รัฐบาลและรัฐบาลท้องถิ่นส่ งเสริมและควบคุมดูแล 

การด าเนินการในการอนุรักษ์พลังงาน การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานประกอบด้วยการให้การศึกษา
และฝึกอบรม การอบรมทางเทคนิค การให้ค าปรึกษา การเผยแพร่ความรู้ผ่านทางสื่อต่าง ๆ  
และการให้การสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน  

ส าหรับการควบคุมดูแลการด าเนินการในการอนุรักษ์พลังงาน  ให้ด าเนินการ 
โดยการตั้งผู้จัดการพลังงาน การจัดท าแผนงานการอนุรักษ์พลังงาน การปฏิบัติให้เป็นไปตาม 
การตรวจสอบด้านพลังงานตามก าหนดเวลา และการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อแนะน าเกี่ยวกับ  
ผลของการตรวจสอบด้านพลังงาน (มาตรา 28) 

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามระเบียบรัฐบาลว่าด้วยการอนุรักษ์พลังงาน ฉบับที่ 
70 ปี ค.ศ. 2009 (พ.ศ.2552) (Government Regulation No. 70 of 2009) จึงได้มีการออก
กฎหมายล าดับรองเพ่ือใช้บังคับซึ่งได้แก่กฎกระทรวงพลังงานและแร่ธาตุ ฉบับที่ 14 ปี ค.ศ. 2012 
(พ.ศ.2555)  (Minister Energy and Mineral Regulation No.  14/2012)  กฎกระทรวงฉบับนี้ 
เป็นกฎหมายที่เก่ียวกับการจัดการพลังงานซึ่งมีบทบัญญัติเกี่ยวข้องกับผู้จัดการพลังงาน 
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ข้อ 6 ของกฎกระทรวงดังกล่าวก าหนดว่า ผู้ใช้พลังงานมากกว่าหรือเท่ากับ 
6,000 ตันน้ ามันดิบ (Ton of Oil Equivalent)  ต่อปี  ต้องมีการจัดตั้ งคณะจัดการพลั ง งาน  
(Energy Management Team) โดยมีผู้จัดการพลังงานเป็นประธานซึ่งแต่งตั้งโดยผู้ใช้พลังงานเช่นกัน 
ผู้จัดการพลังงานต้องเป็นผู้ที่มี ใบอนุญาตตามที่กฎหมายก าหนด ผู้ที่ เป็นผู้จัดการพลังงาน 
มีหน้าที่ตามกฎกระทรวงก าหนดดังนี้ 

1) วางแผนการอนุรักษ์พลังงานที่ครอบคลุมถึงเป้าหมายและโครงการอนุรักษ์
พลังงาน การตรวจสอบด้านพลังงาน 

2) ด าเนินการตามแผนการอนุรักษ์พลังงาน ตระเตรียมโครงการอนุรักษ์พลังงาน 
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะจากผลของการตรวจสอบด้านพลังงาน ส่งเสริมให้ลูกจ้างเกิดความ
ตระหนักและแรงจูงใจในการประหยัดพลังงาน 

3) ติดตามและประเมินการด าเนินการโครงการอนุรักษ์พลังงาน 
 

(3) บทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

3.1 กระทรวงสิ่งแวดล้อมและป่าไม้  
กระทรวงสิ่งแวดล้อมและป่าไม้จัดตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2558 ตามค าสั่งประธานาธิบดี ที่ 16  

ปี 2015 (พ.ศ.2558) ว่าด้วยโครงสร้างของกระทรวงสิ่งแวดล้อมและป่าไม้ ซึ่งเป็นการจัดตั้งขึ้นจาก
การควบรวม ทั้ง 2 กระทรวง คือ กระทรวงสิ่งแวดล้อมและกระทรวงป่าไม้ โดยข้อ 3 ของค าสั่ง
ประธานาธิบดี ที่ 16 ปี 2015 (พ.ศ.2558) ไม่ได้มีการแบ่งส่วนราชการออกเป็นระดับกรมแต่แบ่ง 
ส่ วนราชการออกเป็นคณะกรรมการ  ซึ่ ง เป็นการคงลักษณะของการแบ่ งส่ วนราชกา ร 
กระทรวงสิ่งแวดล้อมเดิม เพราะกระทรวงสิ่งแวดล้อมเดิมเป็นกระทรวงที่ไม่มีการแบ่งส่วนราชการ  
ในระดับกรม343 จึงท าให้กระกระทรวงสิ่งแวดล้อมและป่าไม้ไม่มีส่วนราชการระดับกรม 

กระทรวงสิ่ งแวดล้ อมและป่ า ไม้  หรื อ Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan ตั้งขึ้นตามค าสั่งประธานาธิบดี ที่ 16 ปี 2015 (พ.ศ.2558) มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท า
นโยบาย ประสานงาน ให้ค าแนะน าทางเทคนิค ให้การสนับสนุนงานวิจัย และบังคับใช้กฎหมาย ใน
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเขตพ้ืนที่ป่า การดูแลและการพัฒนาป่า การพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การ

                                                           
343Michael Faure and Nicole Niessen, Environmental Law in Development: 

Lessons from the Indonesian Experience (Cheltenham: Edward Elgar Public Limited, 
2006), p. 132. 
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รักษาทรัพยากรธรรมชาติ การดูแลแหล่งน้ าธรรมชาติ การควบคุมอุตสาหกรรมค้าไม้ การควบคุม
คุณภาพและจ ากัดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การควบคุมมลพิษและผลกระทบจากปรากฏการณ์
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การควบคุมไฟป่า และการสร้างพันธมิตรกับองค์กรต่าง ๆ เพ่ือปลูกฝังให้
ประชาชนลดการละเมิดกฎหมายเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม 

ภายใต้ค าสั่งประธานาธิบดี ที่ 16 ปี 2015 (พ.ศ.2558) การจัดระเบียบการบริหาร
ราชการแผ่นดินในกระทรวงสิ่งแวดล้อมและป่าไม้ทุกต าแหน่งขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง  
และมีการจัดตั้งคณะกรรมการด้านต่าง ๆ และหน่วยงานสนับสนุน เพ่ือด าเนินนโยบายส าคัญ โดยหลัก
แล้วแต่ละคณะกรรมการจะมีหน้าที่จัดท านโยบายและด าเนินนโยบายรวมถึงสร้างบรรทัดฐาน 
ในทางปฏิบัติ และประเมินผลสัมฤทธิ์ของนโยบาย นอกจากนี้ ในต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญจะมีแยก 
ในแต่ละด้านเช่นกัน กระทรวงสิ่งแวดล้อมและป่าไม้มีการตั้งคณะกรรมการและหน่วยงานสนับสนุน 
ประกอบด้วย 

1) เลขาธิการกระทรวงสิ่งแวดล้อมและป่าไม้ หน้าที่ของเลขาธิการกระทรวงคือ
ประสานงานกับหน่วยงานในกระทรวงเพ่ือให้ภารกิจของกระทรวงส าเร็จไปได้ด้วยดี การประสานงาน 
เช่น การประสานงานเกี่ยวกับโครงการ แผนงาน และงบประมาณ การออกกฎหมาย 

2) คณะกรรมการด้านการวางแผนจัดการป่าและจัดการด้านสิ่งแวดล้อมมีอ านาจ 
ในการวางแผนนโยบายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ป่าไม้ เช่น การจัดสรรผลประโยชน์  
ในการใช้ป่าไม้ ควบคุมการใช้ป่าไม้ 

3) คณะกรรมการด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและดูแลจัดการระบบนิเวศ ดูแลในด้าน
เกี่ยวกับการจัดการอุทยานแห่งชาติและอุทยานธรรมชาติ ควบคุมจ านวนสัตว์ป่าสงวนและเขตล่าสัตว์  
ดูแลรักษาสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์และรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายทางพันธุกรรม 

4) คณะกรรมการด้านแหล่งน้ าธรรมชาติและการปกป้องป่าไม้ ดูแลในด้านเกี่ยวกับ
การรักษาแหล่งน้ า รวมถึงการจัดการปลูกป่าทดแทนและรักษาไว้ซึ่งดินและน้ าส าหรับท าการเกษตร 

5) คณะกรรมการด้านการจัดการดูและป่าไม้อย่างยั่งยืน ดูแลในด้านการพัฒนา 
การใช้ป่าไม้อย่างยั่งยืน เช่น การควบคุมจ านวนไม้เพ่ือใช้ ในการผลิต การจัดท าสินค้าจากไม้ 
ให้มีความหลากหลายและท าตลาด 

6) คณะกรรมการด้านการจัดการมลพิษและควบคุมความเสียหายทางสิ่งแวดล้อม 
ดูแลในด้านการจัดการภัยที่ จะเกิดขึ้นจากการท าลายสิ่ งแวดล้อม จัดท าวิ ธีป้องกันและ 
ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 

7) คณะกรรมการด้านการการจัดการของเสียและสารพิษอันตราย ดูแล ในด้าน 
การจัดการกับสิ่งปฏิกูลและวัตถุอันตราย รวมถึงดูแลจัดการพ้ืนที่ที่ได้รับการปนเปื้อนให้ได้รับการกลับคืน
สู่สภาพเดิม 
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8) คณะกรรมการด้านการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ ดูแลในด้านการลดผลกระทบ 
ของปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลก เช่น จัดท านโยบายในการลดใช้สารที่ท าให้
ชั้น ozone ของโลกลดลง และจัดการไฟป่า 

9) คณะกรรมการด้านสร้างพันธมิตรการดูแลสิ่งแวดล้อม ดูแลในด้านการจัดการ 
ข้อพิพาททางการใช้ พ้ืนที่ป่าไม้  กระตุ้นให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการจัดการป่าไม้และ 
รักษาสิ่งแวดล้อม 

10) คณะกรรมการด้านการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม จัดท านโยบายเกี่ยวกับ 
การป้องกันและสอดส่องการละเมิดกฎหมายสิ่งแวดล้อม รวมถึงรับเรื่องร้องเรียนและสืบสวน 
การกระท าอันเป็นละเมิดต่อกฎหมายสิ่งแวดล้อม 

11) ผู้ตรวจการกระทรวงสิ่งแวดล้อมและป่าไม้ มีหน้าที่ในการควบคุมการด าเนินงาน
ภายในกระทรวง จัดท ากฎระเบียบภายในองค์กร เช่น กฎระเบียบเกี่ยวกับเรื่องการเงิน 

12) หน่วยงานด้านการให้ค าปรึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  มีหน้าที่ ให้ 
การสนับสนุนด้านทรัพยากรบุคคลด้านการดูแลจัดการสิ่งแวดล้อมและป่าไม้ 

13) คณะกรรมการด้านงานวิจัย การพัฒนา และนวัตกรรม มีหน้าที่ในการจัดท างานวิจัย 
จัดท าการพัฒนา และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในด้านที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อมและป่าไม้ 

14) ผู้เชี่ยวชาญการจัดการองค์กร 
15) ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรม 
16) ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน 
17) ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและทรัพยากรธรรมชาติ 
18) ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร 

 
3.2 กระทรวงพลังงานและแร่ธาตุ  

พลังงานและแร่ธาตุเป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่งของเศรษฐกิจอินโดนีเซีย เนื่องจาก
อินโดนีเซียเป็นประเทศที่พ่ึงพาการส่งออกถ่านหินเป็นรายได้ของประเทศ ดังนั้นการจัดนโยบาย
ทางด้านพลังงานและแร่ธาตุจึงมีความส าคัญ รัฐบาลได้ออกค าสั่งประธานาธิบดีที่ 68 ปี 2015  
(พ.ศ.2558) เพ่ือให้อ านาจกระทรวงพลังงานและแร่ธาตุเป็นกระทรวงที่ดูแลงานด้านพลังงาน 
และการใช้แร่ธาตุที่มีอยู่มากมาย 

กระทรวงพลังงานและแร่ธาตุ หรือ Energi dan Sumber Daya Mineral มีหน้าที่
หลักในการสนับสนุนประธานาธิบดีในการด าเนินนโยบายทางด้านพลังงานและแร่ธาตุโดยมีอ านาจใน
การให้ค าแนะน า ควบคุม ทรัพยากรธรรมชาติและแร่ธาตุต่าง ๆ ประกอบด้วย น้ ามัน แก๊สธรรมชาติ 
ไฟฟ้า แร่ธาตุ ถ่านหิน พลังใหม่ พลังงานทางเลือก การรักษาพลังงาน และธรณีวิทยา 
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การจัดระเบียบการบริหาราชการแผ่นดินในกระทรวงพลังงานและแร่ธาตุทุกต าแหน่ง
ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง และมีการจัดตั้งคณะกรรมการด้านต่าง ๆ และหน่วยงานสนับสนุน  
เ พ่ือด า เนินนโยบายส าคัญ โดยหลักแล้วแต่ละคณะกรรมการจะมีหน้ าที่ จั ดท านโยบาย 
และด าเนินนโยบายรวมถึงสร้างบรรทัดฐานในทางปฏิบัติ และประเมินผลสัมฤทธิ์ของนโยบาย 
นอกจากนี้ในต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญจะมีแยกในแต่ละด้านเช่นกัน กระทรวงพลังงานและแร่ธาตุ 
ไม่มีการแบ่งส่วนราชการออกเป็นระดับกรม แต่มีการตั้งคณะกรรมการและหน่วยงานสนับสนุน
ประกอบด้วย 

1) เลขาธิการกระทรวงพลังงานและแร่ธาตุ หน้าที่ของเลขาธิการนั้น คือประสานงาน  
กับหน่วยงานในกระทรวงเพ่ือท าให้ภารกิจของกระทรวงส าเร็จไปได้ด้ วยดี การประสานงาน  
เช่นการประสานงานเกี่ยวกับโครงการ แผนงาน และงบประมาณ การออกกฎหมาย 

2) คณะกรรมการด้านน้ ามันและแก๊สธรรมชาติ มีหน้าที่ในการควบคุมการใช้ประโยชน์ 
ควบคุมทางด้านวิศวกรรม ความปลอดภัยในการท างาน สิ่งแวดล้อม และการก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง 
บางประเภทรวมถึงรายได้จากภาษีตามที่กฎหมายก าหนด 

3) คณะกรรมการด้านไฟฟ้า มีหน้าที่ในการควบคุมการใช้ประโยชน์ ควบคุมทางด้าน
วิศวกรรม ความปลอดภัยในการท างาน สิ่งแวดล้อม 

4) คณะกรรมการด้านแร่ธาตุและถ่านหิน มีหน้าที่ ในการควบคุมการใช้ประโยชน์ 
ควบคุมทางด้านวิศวกรรม ความปลอดภัยในการท างาน สิ่งแวดล้อม รวมถึงรายได้จากภาษีตามที่ 
กฎหมายก าหนด 

5) คณะกรรมการด้านพลังงานใหม่และการประหยัดพลังงาน มีหน้าที่ ในการควบคุม
การใช้ประโยชน์ ควบคุมทางด้านวิศวกรรม ความปลอดภัย ในการท างาน สิ่งแวดล้อม และ 
การก่อสร้างสิ่งก่อสร้างบางประเภท เช่น สิ่งก่อสร้างที่ ดึงเอาพลังงานจากความร้อนใต้พิภพ  
พลังงานชีวภาพ และพลังงานใหม่อ่ืน ๆ และก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน 

6) ผู้ตรวจการกระทรวงพลังงานและแร่ธาตุ มีหน้าที่ ในการควบคุมการด าเนินงาน
ภายในกระทรวง จัดท ากฎระเบียบภายในองค์กร เช่น กฎระเบียบเกี่ยวกับเรื่องการเงิน 

7)  หน่วยงานทางด้านธรณีวิทยา มีหน้าที่ ในการจัดท างานวิจัยและส ารวจ 
ในทางธรณีวิทยา ภูเขาไฟ ระดับน้ าใต้ดิน การลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ 

8) หน่วยงานทางด้านการวิจัยและพัฒนาทางพลังงานและแร่ธาตุ มีหน้าที่ในการจัดท า
งานวิจัยและพัฒนาในด้านที่เกี่ยวกับ น้ ามัน แก๊สธรรมชาติ ไฟฟ้า แร่ธาตุ ถ่านหิน พลังงานใหม่ 
พลังงานทดแทน การอนุรักษ์พลังงาน และธรณีวิทยาทางทะเล 

9) หน่วยงานทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เกี่ยวกับพลังงานและแร่ธาตุ  
มีหน้าทีใ่นการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับพลังงานและแร่ธาตุ 
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10) ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ 
11) ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการลงทุนและการพัฒนาโครงสร้างขั้นพ้ืนฐาน 
12) ผู้เชี่ยวชาญทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
13) ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสิ่งแวดล้อมและการวางแผนพ้ืนที่344 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
344Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, 

“Organizational Structure,” Retrieved on 21 June 2018 form 
https://www.esdmgo.id/en/profile/organizational-structure. 

https://www.esdm/
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บทท่ี 9 
 

กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิต 
 

ในบทที่ 9 นี้ผู้วิจัยจะได้น าเสนอกฎหมายของประเทศอินโดนีเซียที่เกี่ยวกับการส่งเสริม 
และรักษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิต ซึ่งได้แบ่งประเด็นการศึกษาออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลเบื้องต้น
สาระส าคัญของกฎหมาย และบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 
(1) ข้อมูลเบื้องต้น 
 

1.1 ภาพรวมกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาวัฒนธรรมในอินโดนีเซีย345 
   การส่งเสริมและรักษาวัฒนธรรมหรือการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศ
อินโดนีเซียเริ่มขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 18 ด้วยการริเริ่มของภาคเอกชนที่เป็นนักสะสมของเก่า  
และมีการพัฒนามากขึ้นโดยนักวิทยาศาสตร์ที่สนใจในการบ่งชี้และตรวจสอบของเก่าที่ถูกค้นพบ  
จนท าให้เกิดการก่อตั้งองค์กรด้านมรดกทางวัฒนธรรมขึ้นหลายองค์กรเพ่ืออ านวยความสะดวกในการ
ด าเนินกิจกรรมส ารวจ ท าบัญชีและท าเอกสารรับรองวัตถุโบราณที่มีอยู่ในหมู่เกาะต่าง ๆ ซึ่งพัฒนาการ
ดังกล่าวได้รับอิทธิพลมาจากสถานการณ์การส่งเสริมการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมซึ่งเกิดขึ้น  
ในยุโรปและนานาประเทศในช่วงเวลาดังกล่าวที่ เริ่มมีการออกกฎหมายเพ่ือคุ้มครองมรดก 
ทางวัฒนธรรมขึ้นส่งผลให้อินโดนีเซียที่ในขณะนั้นอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลอินเดียตะวันออก
ของดัตช์ (Dutch East Indies Government) ได้ก่อตั้งคณะกรรมการด้านโบราณคดี ใน ค.ศ. 1901 
(พ.ศ. 2444) เรียกว่า “Comisie tot het Opsporen Verzamelen en Bewaen van Oudheidkundige 
Voorwerpen” เพ่ือก าหนดคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมอย่างจริงจังและครอบคลุมไปถึงมรดกประเภท

                                                           
345 Isnen Fitri, Yahaya Ahmad, and Faizah Ahmad, “ Conservation of Tangible 

Cultural Heritage in Indonesia: A Review Current National Criteria for Assessing Heritage 
Value,” Retrieved on 10 February 2018 from https://www.sciencedirect.com, and Isnen 
Fitri, Yahaya Ahmad, and Ratna, “Cultural Heritage and Its Legal and Protection in 
Indonesia since the Dutch East Indies Government Period”, Advances in Social Science, 
Educationa and Humanities Research, 2016: 48-56. 
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ที่เป็นอาคารและพ้ืนที่ (buildings and site) ด้วย แต่การด าเนินการของคณะกรรมการดังกล่าว 
ไม่ประสบความส าเร็จ เนื่องจากประธานกรรมการ นาย J. L. A. Brandes ซึ่งเป็นนักวิจัยที่ปฏิบัติ
หน้าที่อย่างจริงจังและเต็มที่ได้เสียชีวิตลงใน ค.ศ. 1905 (พ.ศ. 2448) คณะกรรมการจึงขาดผู้น า 
ที่เข้มแข็งในการปฏิบัติงาน และท าให้ขาดความกระตือรือร้นและความต่อเนื่องที่จะท างานให้ส าเร็จ346 
ด้วยเหตุนี้ ใน ค.ศ. 1910 (พ.ศ. 2453) จึงมีการตั้งหน่วยงานด้านโบราณคดีของรัฐบาลขึ้นมาแทนที่ 
เรียกว่า “Oudheidkundige Dienst in Netherlandsch - Indie”   

อย่างไรก็ดี การคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมในช่วงเวลาดังกล่าวยังถือว่าไม่เพียงพอ
เพราะต้องอาศัยการตรวจสอบและการมีเอกสารรับรองเท่านั้น จ าเป็นต้องมีกฎหมายรองรับอย่าง
เพียงพอด้วย ดังนั้น ใน ค.ศ. 1931 (พ.ศ. 2474) รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ที่ปกครองอินโดนีเซียจึงได้
ประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมฉบับแรก เรียกว่า Monumenten347 
Ordonantie Stbl 238/1931 (MO 1931) มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดคุ้มครองทรัพย์สินทาง
วัฒนธรรม (Monumenten หรือ Monument) ซึ่งแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) สังหาริมทรัพย์หรือ
อสังหาริมทรัพย์ที่สร้างขึ้นโดยฝีมือมนุษย์ ชิ้นส่วนของทรัพย์สินหรือกลุ่มก้อนของทรัพย์สินหรือซาก  
ที่เหลืออยู่ของทรัพย์สินนั้น ซึ่งมีอายุมากกว่า 50 ปี หรืออยู่ในช่วงยุคสมัยหนึ่งมาอย่างน้อย 50 ปี  
และซึ่งได้รับการพิจารณาว่ามีนัยส าคัญส าหรับยุคก่อนประวัติศาสตร์ ยุคประวัติศาสตร์ และศิลปะ  
2) วัตถุซึ่งได้รับการพิจารณาว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งในมุมมองทางบรรพมานุษยวิทยา (วิชาที่ศึกษา
วิวัฒนาการของมนุษย์) และ 3) พ้ืนที่ที่มีวัตถุตาม 1) และ 2) (มาตรา 1 ของ MO 1931)348 นอกจากนี้ 
กฎหมายดังกล่าวยังก าหนดให้มีการจดทะเบียน การก าหนดค่าเสียหาย การเข้าถึงเพ่ือการควบคุม 
และการละเมิดบทบัญญัติของกฎหมาย แต่การคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมภายใต้กฎหมายนี้  
เป็นหน้าที่ของรัฐบาลเท่านั้น ชุมชนยังไม่มีส่วนเข้ามาเก่ียวข้อง  

                                                           
346 R. Soekmono, “Archaeological Research in Indonesia,” Retrieved on 10 

February 2018 from https://scholarspace.manoa.hawaii.edu/. 
347 ค าว่า Monumenten ตรงกับค าภาษาอังกฤษว่า “Monument” ซึ่งหมายถึง อาคารและ

พ้ืนที่ที่สะท้อนให้ระลึกถึงความรุ่งโรจน์ของชาติในอดีต  
348 มีสาระส าคัญดังนี้ “first, immovable or movable made by human hand; parts 

or group of properties or their remains, which are mainly older than 50 years of age, 
or belong to a period of style of at least 50 years old, and which are considered of 
significant importance for the prehistory, history or art; second, objects considered of 
great importance from the point of view of paleoanthropology; the last, sites 
contained both of objects under point of 1 and 2.” 
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ต่อมา เมื่ออินโดนีเซียได้รับเอกราชจากเนเธอร์แลนด์ใน ค.ศ. 1945 การคุ้มครองมรดก
ทางวัฒนธรรมได้มีการบัญญัติรับรองไว้อย่างชัดแจ้ง ในรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย  
โดยมาตรา 32 ของรัฐธรรมนูญดั งกล่ าวบัญญัติ ว่ า  “รั ฐต้องส่ ง เสริมวัฒนธรรมแห่ งชาติ 
ของอินโดนีเซีย” (State shall advance the national culture of Indonesia.) และถึงแม้จะมีการ
ประกาศเอกราชและมีรัฐธรรมนูญใช้บังคับ แต่กฎหมาย ในยุครัฐบาลเนเธอร์แลนด์ว่าด้วย 
การคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรม (MO 1931) ก็ยังคงใช้บังคับอยู่ อย่างไรก็ดี ด้วยสถานการณ์ 
ทางการเมืองในช่วงหลังจากได้รับเอกราชมีความไม่แน่นอน กิจกรรมเกี่ยวกับการคุ้มครองมรดก 
ทางวัฒนธรรมจึงไม่มีการพัฒนาแต่อย่างใด  

กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรม (MO 1931) ใช้บังคับเป็นเวลานาน  
แต่ยังมีข้อจ ากัดในการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรม ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะพยายามออกกฎระเบียบ  
หรือมติต่าง ๆ เ พ่ือช่วยสนับสนุนการคุ้มครองหรือการบริหารจัดการมรดกทางวัฒนธรรม  
ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนมากขึ้น อีกทั้งปัญหาการลักขโมย การท าลายหรือ  
ท าให้เสียหายแก่มรดกทางวัฒนธรรมยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลอินโดนีเซีย 
จึงได้ยกเลิกกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรม (MO 1931) โดยตรากฎหมายใหม่ 
ขึ้นใช้บังคับแทน ใน ค.ศ. 1992 (พ.ศ. 2535) ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยรายการทรัพย์สินทางวัฒนธรรม ( 
Law No.  5 of 1992)  ( Benda Cagar Budaya) )  แ ต่ เ นื้ อ ห า ส่ ว น ใ ห ญ่ ยั ง ค ง ค ล้ า ย ค ลึ ง 
กับกฎหมายว่ าด้วยการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรม (MO 1931)  และในถัดมารัฐบาล 
ได้ออกกฎของรัฐบาลว่าด้วยการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยรายการทรัพย์สินทางวัฒนธรรม 
(Law No. 5 of 1992) ได้แก่ กฎของรัฐบาลว่าด้วยการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยรายการ
ทรัพย์สินทางวัฒนธรรม.(Government Regulation No. 10 of 1993) ซึ่งแต่ละฉบับมีสาระส าคัญ
สรุปได้ดังนี้ 

กฎหมายว่าด้วยรายการทรัพย์สินทางวัฒนธรรม ( Law No. 5 of 1992 on Items of 
Cultural Property) 349  

กฎหมายดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือคุ้มครองรายการทรัพย์สินทางวัฒนธรรมและพ้ืนที่  
ให้ได้รับการอนุรักษ์รักษาและน ามาใช้ประโยชน์เพ่ือความก้าวหน้าของวัฒนธรรมแห่งชาติอินโดนีเซีย  
(มาตรา 2) โดยก าหนดนิยามค าว่า “รายการทรัพย์สินทางวัฒนธรรม” หมายถึง 1) สิ่งประดิษฐ์ 
ที่สร้างขึ้นโดยมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะแยกกันหรืออยู่รวมกัน

                                                           
349 โปรดดูเอกสาร Compilation of Law and Regulation of the Republic of 

Indonesia concerning Items of Cultural Property, Ministry of Culture and Tourism : 
2003, Retrieved on 10 February 2018 from http://www.mct.id.  

http://www/
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เป็นกลุ่มรวมถึงบางส่วนหรือซากของสิ่ งนั้น ซึ่ งมีอายุตั้ งแต่  50 ปี  ขึ้นไป หรือเป็นตัวแทน 
ของยุคสมัยเฉพาะที่มีอายุอย่างน้อย 50 ปี ซึ่งมีคุณค่าความส าคัญทางประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และวัฒนธรรม 2) วัตถุทางธรรมชาติซึ่งมีคุณค่าความส าคัญทางประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์  
และวัฒนธรรม และก าหนดนิยาม “พ้ืนที่” ว่าหมายถึง สถานที่ซึ่ งมีหรือสันนิษฐานได้ว่ า 
มีรายการทรัพย์สินทางวัฒนธรรม รวมไปถึงบริเวณแวดล้อมของพ้ืนที่นั้นซึ่งต้องการการพิทักษ์รักษา 
(มาตรา 1) กฎหมายฉบับนี้มีขอบเขตการใช้บังคับกับรายการทรัพย์สินทางวัฒนธรรมหรือรายการ  
ที่สันนิษฐานได้ว่าเป็นรายการทรัพย์สินทางวัฒนธรรม สิ่งมีค่าซึ่งไม่ทราบเจ้าของ และพ้ืนที่ (มาตรา 3)  

ส าหรับแนวทางการคุ้ มครองตามกฎหมายฉบับนี้  มุ่ ง เน้น ให้ รั ฐ เป็นผู้ ควบคุม 
รายการทรัพย์สินทางวัฒนธรรม หากรายการทรัพย์สินทางวัฒนธรรมใดอยู่นอกเขตอ านาจอธิปไตย
ของอินโดนีเซีย รัฐบาลอินโดนีเซียต้องด าเนินการให้มีการส่งคืนตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศ (มาตรา 4) 
อย่างไรก็ดี กฎหมายอนุญาตให้เอกชนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองรายการทรัพย์สินทางวัฒนธรรมได้ 
โดยจะพิจารณาถึงสถานภาพทางสังคมของบุคคลเหล่านั้น และการมีไว้ ในครอบครองดังกล่าว 
ไม่เป็นการขัดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายนี้ ซึ่งได้แก่กรณีที่ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมเป็นมรดก 
สืบทอดกันมา เว้นแต่ผู้รับมรดกมิได้มีสัญชาติอินโดนีเซีย หรือกรณีที่ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมนั้น  
มีหลายชิ้นและมีอยู่ในความครอบครองของรัฐอย่างเพียงพอ (มาตรา 6) หากทายาทผู้รับมรดก 
ในทรัพย์สินทางวัฒนธรรมรายการใดประสงค์จะโอนกรรมสิทธิ์ ในทรัพย์สินนั้นจะต้องโอนให้แก่รัฐ
เท่านั้น โดยรัฐอาจพิจารณาค่าชดเชยได้ตามความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่ได้มีการก าหนดในกฎ
ของรัฐบาล (มาตรา 7) นอกจากนี ้การควบคุมรายการทรัพย์สินทางวัฒนธรรมตามกฎหมายนี้ใช้ระบบ
จดทะเบียนเป็นส าคัญ โดยกฎหมายก าหนดให้การเป็นเจ้าของ การโอนสิทธิ ในความเป็นเจ้าของ  
และการถอนคืนความเป็นเจ้าของรายการทรัพย์สินทางวัฒนธรรมต้องจดทะเบียนตามหลักเกณฑ์  
ที่ก าหนดในกฎของรัฐบาล (มาตรา 8) ส าหรับการค้นหาหรือค้นพบรายการทรัพย์สินทางวัฒนธรรม 
กฎหมายก าหนดให้เอกชนผู้ครอบครองมีหน้าที่แจ้งต่อรัฐ กรณีที่รายการทรัพย์สินทางวัฒนธรรมถูก
ท าลายหรือสูญหาย หรือค้นพบหรือทราบถึงการมีอยู่ของรายการทรัพย์สินทางวัฒนธรรม ซึ่งรัฐมี
หน้าที่เข้าตรวจสอบโดยทันทีว่าสิ่งที่พบเป็นรายการทรัพย์สินทางวัฒนธรรมหรือไม่ หากไม่ ให้ตกเป็น
ของผู้ค้นพบ หากเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมรัฐจะก าหนดว่าจะให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐทั้งหมด
หรือเป็นของผู้ค้นพบด้วยบางส่วน (มาตรา 10) การค้นหารายการทรัพย์สินทางวัฒนธรรมจะต้องได้รับ
อนุญาตจากรัฐตามท่ีก าหนดไว้ในกฎของรัฐบาล (มาตรา 12)  

ส าหรับการดูแลและคุ้มครองรายการทรัพย์สินทางวัฒนธรรมนั้น กฎหมายก าหนดให้  
ผู้ครอบครองรายการทรัพย์สินทางวัฒนธรรมมีหน้าที่ดูแลและคุ้มครองทรัพย์สินนั้น (มาตรา 13)  
หากเอกชนผู้ครอบครองหรือมีกรรมสิทธิ์ละเลยหน้าที่ดังกล่าว ให้รัฐท าการตักเตือน และหาก 
ไม่ปฏิบัติตามค าเตือนภายใน 90 วัน ให้รัฐใช้สิทธิเข้าคุ้มครองทรัพย์สินดังกล่าวได้ (มาตรา 14)  
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การเคลื่อนย้ายรายการทรัพย์สินทางวัฒนธรรมระหว่างภูมิภาคต่าง ๆ ในประเทศหรือออกนอก
ประเทศ รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงรูปร่างหรือสี การแยกชิ้นส่วน หรือการซื้อขายรายการทรัพย์สิน
ทางวัฒนธรรม จะต้องได้รับอนุญาตจากรัฐบาล (มาตรา 15) มิเช่นนั้นรัฐมีอ านาจเข้ายึดหรือสั่งให้
น ากลับสู่ที่เดิม (มาตรา 16) ในส่วนของการจัดการและการใช้ประโยชน์จากรายการทรัพย์สิน 
ทางวัฒนธรรมและพ้ืนที่นั้น กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ของรัฐ โดยให้ประชาชนมีส่ว นร่วม 
ตามวิธีการที่ก าหนดในกฎของรัฐบาล (มาตรา 18) โดยจะน าไปไว้ในพิพิธภัณฑ์ก็ได้ (มาตรา 22)  
นอกจากนี้ รายการทรัพย์สินทางวัฒนธรรมบางรายการสามารถน าไปใช้ประโยชน์เพ่ือการศาสนา 
สังคม การท่องเที่ยว การศึกษา วิทยาศาสตร์ และด้านวัฒนธรรมได้ เท่าที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์  
ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล และไม่เป็นการขัดต่อการสงวนอนุรักษ์รายการทรัพย์สินทางวัฒนธรรมนั้น 
(มาตรา 19) อย่างไรก็ดี การท าซ้ ารายการทรัพย์สินทางวัฒนธรรมต้องได้รับอนุญาตจากรัฐบาล 
(มาตรา 23)  นอกจากนี้ กฎหมายยังได้ก าหนดบทลงโทษส าหรับการฝ่าฝืนกฎหมายในกรณีต่าง ๆ 
เช่น การจงใจท าลายหรือท าให้เสียหายซึ่งรายการทรัพย์สินการท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อรายการ
ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมโดยไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาล ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปีหรือปรับไม่
เกินหนึ่งร้อยล้านรูปีอินโดนีเซีย (มาตรา 26) หรือกรณีไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายนี้ 
เช่น หน้าที่ในการจดทะเบียนรายการทรัพย์สินทางวัฒนธรรม หน้าที่รายงานกรณีรายการทรัพย์สิน
ทางวัฒนธรรมเกิดการสูญหายหรือถูกท าลาย หรือการรายงานการค้นพบ ผู้ฝ่าฝืนต้องได้รับโทษจ าคุก 
ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสิบล้านรูปีอินโดนีเซีย (มาตรา 28) 

กฎของรัฐบาลว่าด้วยการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยรายการทรัพย์สินทาง
วัฒนธรรม (Government Regulation No.  10 of 1993 concerning Implementation  
of Law No. 5 of 1992)350  

เป็นกฎหมายระดับอนุบัญญัติซึ่งตราขึ้นเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยรายการทรัพย์สินทางวัฒนธรรม (Law No. 5 of 1992) โดยมีบทบัญญัติทั้งหมด  
47 มาตรา แบ่งออกเป็น 10 หมวด มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนรายละเอียด 
ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยรายการทรัพย์สินทางวัฒนธรรม (Law No. 5 of 1992) ในเรื่องต่าง ๆ 
อาทิ การจดทะเบียนรายการทรัพย์สินทางวัฒนธรรม การได้มาซึ่งรายการทรัพย์สินทางวัฒนธรรม  
ของบุคคล การจ่ายค่าชดเชยกรณีการคืนรายการทรัพย์สินทางวัฒนธรรมให้แก่รัฐ การโอนกรรมสิทธิ์
ในรายการทรัพย์สินทางวัฒนธรรม รวมถึงวิธีการแจ้งกรณีรายการทรัพย์สินทางวัฒนธรรมสูญหาย
หรือถูกท าลาย เป็นต้น   

                                                           
350 Ibid. 
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อย่างไรก็ดี กฎหมายว่าด้วยรายการทรัพย์สินทางวัฒนธรรม (Law No. 5 of 1992)  
ขาดความชัดเจนเกี่ยวกับเกณฑ์ในการพิจารณาการเป็นมรดกทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
การก าหนดให้สิ่งที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมนั้นต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 50 ปี ต้องมีความโดดเด่น  
ต้องมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมของอินโดนีเซีย ท าให้เกิดข้อจ ากัด 
ไม่สามารถครอบคลุมมรดกวัฒนธรรมหลายประการได้  อีกทั้ งกฎหมายดังกล่าวไม่ได้ เน้น  
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม แม้ในกฎของรัฐบาลว่าด้วยการปฏิบัติ 
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยรายการทรัพย์สินทางวัฒนธรรม (Government Regulation No. 10 
of 1993) จะยอมรับหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนด้วย แต่ก็ยังมีส่วนร่วมเล็กน้อยในด้านการแบ่งปัน
ข้อมูลข่าวสารหรือการปรึกษาหารือเท่านั้น ประกอบกับการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมภายใต้ 
กฎหมายดังกล่าว โดยไม่ได้ค านึงถึงพหุวิทยาการ (multidisciplinary approach) แต่เน้นบทบาท
ของนักโบราณคดีเป็นหลัก  

ด้วยเหตุนี้ อีก 18 ปีต่อมา ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2010 (พ.ศ. 2553) รัฐบาลอินโดนีเซีย 
ได้ยกเลิกกฎหมายว่าด้วยรายการทรัพย์สินทางวัฒนธรรม (Law No. 5 of 1992) ซึ่งมีผลท าให้ 
กฎของรัฐบาลว่าด้วยการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยรายการทรัพย์สินทางวัฒนธรรม 
(Government Regulation No. 10 of 1993) ยกเลิกตามไปด้วย โดยรัฐบาลอินโดนีเซียได้ตรา
กฎหมายขึ้นใหม่ใช้บังคับแทน ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยการอนุรักษ์วัฒนธรรม (Law No. 11 of 2010) 
(Cagar Budaya) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เป็นกฎหมายพ้ืนฐานในการคุ้มครองและจัดการมรดก 
ทางวัฒนธรรมของอินโดนี เซียอย่างครอบคลุมทุกด้าน รวมไปถึงให้มีการกระจายอ านาจ  
ในการคุ้มครองโดยมีการก าหนดให้มีระบบการจดทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรม ทั้ งหมด  
3 ระดับ คือ 1) ระดับชาติ (national level) 2) ระดับภูมิภาค (provincial level) และ 3) ระดับท้องถิ่น  
(municipal level) รวมทั้งให้น าพหุวิทยาการมาใช้ในการท างานด้านอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมด้วย   

กล่าวโดยสรุป กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของอินโดนีเซีย  
ในปัจจุบันมีกฎหมายหลักเพียงฉบับเดียว ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยการอนุรักษ์วัฒนธรรม (Law No. 11 
of 2010) ซึ่งจะได้กล่าวถึงสาระส าคัญของกฎหมายฉบับนี้ในหัวข้อ (2) สาระส าคัญของกฎหมายต่อไป  
 

1.2 อิทธิพลจากภายนอกในการส่งเสริมและรักษาวัฒนธรรมในอินโดนีเซีย 
นอกเหนือจากกฎหมายภายในแล้ว ในการส่งเสริมและรักษาวัฒนธรรมในอินโดนีเซีย  

ยังได้รับอิทธิพลอย่างมากจากเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์ 
และวัฒนธรรมแห่ งสหประชาชาติ  (United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization - UNESCO) โดยอินโดนีเซียเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาด้านวัฒนธรรมภายใต้กรอบเวที
ดังกล่าวหลายฉบับ ดังนี้  



253 
 

(1)  Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of 
Armed Conflict with Regulations for the Execution of the Convention.  The Hague,  
14 May 1954 (เข้าเป็นภาคีเม่ือวันที่ 10 มกราคม ค.ศ. 1967 (พ.ศ. 2510)) 

(2)  Protocol to the Convention for the Protection of Cultural Property in 
the Event of Armed Conflict. The Hague, 14 May 1954 (เข้าเป็นภาคีเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 
ค.ศ. 1967 (พ.ศ. 2510)) 

( 3)  Convention concerning the Protection of the World Cultural and 
Natural Heritage. Paris, 16 November 1972 (เข้าเป็นภาคีเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม ค.ศ. 1989 
(พ.ศ. 2532)) 

( 4)  Convention on Wetlands of International Importance especially  
as Waterfowl Habitat. Ramsar, 2 February 1971 (เข้าเป็นภาคีเมื่อวันที่ 8 เมษายน ค.ศ. 1992 
(พ.ศ. 2535)) 

(5) Protocol to amend articles 6 and 7 of the Convention on Wetlands of 
International Importance especially as Waterfowl Habitat. Regina, Canada, 28 May 1987 
(เข้าเป็นภาคีเม่ือวันที่ 8 เมษายน ค.ศ. 1992 (พ.ศ. 2535)) 

(6)  Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage. 
Paris, 17 October 2003 (เข้าเป็นภาคีเม่ือวันที่ 15 ตุลาคม ค.ศ. 2007 (พ.ศ. 2550)) 

( 7)  Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of 
Cultural Expressions. Paris, 20 October 2005 (เข้าเป็นภาคีเมื่อวันที่ 12 มกราคม ค.ศ. 2012 
(พ.ศ. 2555))351 

โดยที่ อินโดนีเซียยึดถือหลักทวินิยม ซึ่งกฎหมายระหว่างประ เทศจะต้องผ่าน
กระบวนการอนุวัติการเป็นกฎหมายภายในเพ่ือการบังคับใช้เสียก่อนจึงจะมีผลบังคับใช้ในประเทศ 
ดังนั้น อินโดนีเซียจึงได้อาศัยกฎหมายควบคู่กับมาตรการทางบริหารในการปฏิบัติการให้เป็นไปตาม
พันธกรณีตามสนธิสัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับบทนี้ พบว่า กฎหมาย 
ว่าด้วยการอนุรักษ์วัฒนธรรม (Law No. 11 of 2010) เป็นกฎหมายที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับอนุสัญญา
ว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ (Convention concerning the 
Protection of the World Cultural and Natural Heritage)  เช่น  การก าหนดบทนิยามและ
ประเภทของมรดกทางวัฒนธรรม จึงเป็นกฎหมายหลักในการอนุวัติการอนุสัญญาดังกล่าว 

                                                           
351UNESCO, “Indonesiaconventions,” Retrieved on 7 January 2018 from 

http://en.unesco.org/indonesiaconventions. 
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1.3 การคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือวิถีชีวิตชุมชน 
ส าหรับภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งครอบคลุมองค์ความรู้ที่ส่งผ่านมาจากรุ่นสู่รุ่น (traditional 

knowledge) การแสดงออกทางวัฒนธรรมเฉพาะถิ่น (cultural expressions) และภูมิปัญญา 
ของชนพ้ืนเมือง (indigenous knowledge) ในประเทศอินโดนีเซียนั้น ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครอง 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือวิถีชีวิตชุมชนเป็นการเฉพาะ อีกทั้งรัฐบาลยังไม่มีมาตรการคุ้มครอง  
ที่ชัดเจนโดยไม่มีการบันทึกและอนุรักษ์ไว้ 

ในปัจจุบันภูมิปัญญาท้องถิ่นดังกล่าวได้รับการคุ้มครองภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเป็นกฎหมายที่มุ่งคุ้มครองบุคคลที่สร้างสรรค์งานในเชิงพาณิชย์เป็นส าคัญ 
ไม่ได้มุ่งคุ้มครองภูมิปัญญาของชุมชนที่ไม่มีลักษณะเชิ งพาณิชย์ จึงไม่ใช่กฎหมายที่เหมาะสม  
อีกทั้งการใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นยังคงมีข้อจ ากัดเนื่องจาก  
มีความแตกต่างทางแนวคิดในเรื่องทรัพย์สินและการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน กล่าวคือ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ถือเป็นทรัพย์สินของชุมชนท้องถิ่นซึ่งมีลักษณะเป็นองค์รวม ชุมชนร่วมกันใช้ในฐานะที่เป็นระบบนิเวศ 
ทางสังคม ทางการเมือง ทางเศรษฐกิจ และทางวัฒนธรรมที่มีอยู่เป็นแก่นกลางของชุมชนท้องถิ่น  
นั้น ๆ จึงไม่อาจแยกได้แน่ชัดว่าเกิดขึ้นโดยผู้ใดหรือเป็นของผู้ใดโดยเฉพาะ กฎหมายทรัพย์สินทาง
ปัญญาซึ่งคุ้มครองทรัพย์สินเพ่ือการพาณิชย์ของบุคคลแต่ละบุคคลจึงไม่สามารถคุ้มครองภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเหล่านี้ได้ จ าเป็นต้องมีแนวคิดในการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นใหม่ในลักษณะที่ไม่ยอมให้ 
ผู้หนึ่งผู้ใดอ้างสิทธิในภูมิปัญญาเหล่านั้นเพ่ือผลิตเป็นสินค้าเชิงพาณิชย์ ด้วยเหตุนี้ ในอินโดนีเซีย 
จึงเริ่มมีการเรียกร้องโดยนักวิชาการและองค์กรภาคประชาสังคมให้รัฐบาลหรือรัฐสภาออกกฎหมาย
คุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นและชนพื้นเมือง (Indigenous People Bill)352  

 
(2) สาระส าคัญของกฎหมาย  
 

จากที่ได้ศึกษาภาพรวมกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิต  
ของอินโดนีเซียในหัวข้อก่อนนี้ จึงท าให้ทราบว่ากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองและรักษาวัฒนธรรม 
และวิถีชีวิตของอินโดนีเซียในปัจจุบันมีกฎหมายหลักเพียงฉบับเดียว ได้แก่ กฎหมายว่าด้วย 
การอนุรักษ์วัฒนธรรม (Law No. 11 of 2010) สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้  

                                                           
352 Panen Raya Nusantara, “Protection for Indonesia’s Traditional Resources,” 

Retrieved on 9 February 2018 from http://panenrayanusantara.com. 
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กฎหมายว่าด้วยการอนุ รั กษ์ วัฒนธรรม (Law No.  11 of 2010 on Cultural 
Conservation)353  

กฎหมายว่าด้วยการอนุรักษ์วัฒนธรรม (Law No. 11 of 2010) ตราขึ้นเพ่ือเป็นกฎหมาย
พ้ืนฐานในการคุ้มครองและจัดการมรดกทางวัฒนธรรมของอินโดนีเซียอย่างครอบคลุมทุกด้าน  
และเพ่ือแก้ไขปัญหาการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยรายการทรัพย์สินทางวัฒนธรรม (Law No. 5  
of 1992) ซึ่งมีขอบเขตการใช้ที่จ ากัด รวมถึงเพ่ือก าหนดแนวทางการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม  
ที่ก้าวหน้ามากขึ้นโดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นและให้มีการใช้พหุวิทยาการ ในการท างาน 
ด้านอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม อีกทั้งเพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ (Convention 
concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage) โดยมีบทบัญญัติ
ของกฎหมายฉบับนี้ ทั้งหมด 120 มาตรา แบ่งออกเป็น 13 หมวด มีสาระส าคัญ สรุปได้ดังนี้ 

(1) วัตถุประสงค์และขอบเขตการบังคับใช้กฎหมาย 
กฎหมายว่าด้วยการอนุรักษ์วัฒนธรรมฉบับนี้ (Law No. 11 of 2010) มีวัตถุประสงค์

เพ่ือสงวนรักษามรดกของชาติและของมนุษยชาติ ส่งเสริมเกียรติภูมิของชาติผ่านการอนุรักษ์
วัฒนธรรม เสริมสร้างอัตลักษณ์ของชาติ พัฒนาสวัสดิการของประชาชน และส่งเสริมมรดก  
ทางวัฒนธรรมของชาติไปสู่ประชาคมโลก (มาตรา 3) บนพ้ืนฐานของหลักปัจศีล (ซึ่งเป็นหลักปรัชญา  
5 ประการของอินโดนีเซีย ได้แก่ หลักความเชื่อในพระเจ้าสูงสุดเพียงองค์เดียว หลักมนุษยนิยม  
หลักชาตินิยม หลักประชาธิปไตย และหลักของความยุติธรรม) ความเป็นเอกภาพของความ
หลากหลาย ความเป็นหมู่เกาะ ความยุติธรรม ความสงบเรียบร้อย และความแน่นอนของกฎหมาย 
ความรวดเร็ว (expediency) ความยั่งยืน การมีส่วนร่วม และความโปร่งใสและตรวจสอบได้ (มาตรา 
2) โดยมีขอบเขตการใช้บังคับครอบคลุมการคุ้มครอง การพัฒนา และการใช้ประโยชน์ ในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมทั้งบนพื้นดินและน้ า (มาตรา 4) โดยมีการก าหนดนิยามถ้อยค าต่าง ๆ (มาตรา 1) เช่น  

- “วัฒนธรรมอนุรักษ์” (cultural conservation) หมายถึง มรดกทางวัฒนธรรมไม่ว่า
จะมีลักษณะเช่นใด ในรูปแบบของวัตถุ อาคาร โครงสร้าง พ้ืนที่ ไม่ว่าบนพ้ืนดินหรือในน้ า ที่ควรได้รับ
การสงวนรักษาเนื่องจากมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การศึกษา ศาสนา หรือวัฒนธรรม 
โดยผ่านกระบวนการก าหนดสถานะ   

- “วัตถุอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม” (cultural conservation object) หมายถึง วัตถุ 
ตามธรรมชาติหรือท่ีมนุษย์สร้างขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นหน่วย

                                                           
353 UNESCO, “Indonesiaconventions,” Retrieved on 7 January 2018 from 

http://en.unesco.org/indonesiaconventions. 
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เดียวหรือเป็นกลุ่ ม  รวมถึ งบางส่ วนหรือเศษซากของวัตถุนั้ น  ซึ่ งมีความสัมพันธ์ ใกล้ชิ ด  
กับวัฒนธรรมและประวิติศาสตร์ของการพัฒนามนุษย์  

- “อาคารอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม” (cultural conservation building) หมายถึง 
สิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้นจากวัตถุตามธรรมชาติหรือวัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้นเพ่ือตอบสนองความจ าเป็น
ส าหรับที่ว่าง (space) ทั้งท่ีมีการก่อผนังหรือไม่มีการก่อผนังและท่ีมีการท าหลังคา 

- “โครงสร้างอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม” (cultural conservation structure) หมายถึง  
การจัดเรียง (arrangement)  ที่สร้างขึ้นจากวัตถุตามธรรมชาติหรือวัตถุที่ มนุษย์สร้ างขึ้น 
เพ่ือตอบสนองพ้ืนที่กิจกรรมที่รวมเข้ากับธรรมชาติ สิ่งอ านวยความสะดวก และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เพ่ือบรรลุความต้องการของมนุษย์ 

- “พ้ืนที่อนุรักษ์ทางวัฒนธรรม” (cultural conservation site) หมายถึง สถานที่ 
บนพ้ืนดินหรือในน้ าที่มีวัตถุ อาคาร หรือโครงสร้าง ปรากฏอยู่อันเป็นผลมาจากกิจกรรมของมนุษย์
หรืออันเป็นหลักฐานของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในยุคสมัยก่อน 

- “บริเวณอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม” (cultural conservation area) หมายถึง หน่วย
ที ่ว ่างทางภูมิศาสตร์ซึ่งมีพ้ืนที่ตั้งแต่สองพ้ืนที่ขึ้นไปตั้งอยู่ประชิดกันหรือแสดงให้เห็นถึงลักษณะ 
โดดเด่นเชิงพ้ืนที่  

(2) หลักเกณฑ์พิจารณาการเป็นวัฒนธรรมอนุรักษ์ กฎหมายก าหนดดังนี้ 
- กรณีวัตถุอนุรักษ์ อาคารอนุรักษ์ และโครงสร้างอนุรักษ์ ต้องเข้าข่ายเกณฑ์ 4 ประการ 

คือ 1) มีอายุตั้งแต่ 50 ปี ขึ้นไป 2) เป็นตัวแทนยุคสมัยที่มีอายุอย่างน้อย 50 ปี ซึ่งจากค าอธิบาย 
ท้ายกฎหมายได้อธิบายเกณฑ์ในการพิจารณาการเป็นตัวแทนยุคสมัยไว้ว่า จะต้องพิจารณาจาก
คุณลักษณะ (characteristic) ของสิ่งนั้นว่าได้แสดงให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่ ในยุคสมัยใดยุคสมัยหนึ่ง
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่ า  50 ปี  หรือไม่  อาทิ  ลักษณะภาษาที่ ใช้ ในการเขียนบทความ 
หรือบทประพันธ์ต่าง ๆ หรือลักษณะของอาคารบ้านเรือน ยกตัวอย่างเช่น อาคารของธนาคาร 
ชาติอินโดนีเซีย เป็นอาคารที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นสถาปัตยกรรมร่วมสมัยเขตร้อนชื้น ในยุคแรก 
ของอินโดนีเซีย (the first Indonesian modern tropical architectural style) 3) มีความหมาย
พิเศษทางประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การศึกษา ศาสนา หรือวัฒนธรรม และ 4) มีคุณค่า 
ทางวัฒนธรรมในการเสริมสร้างอัตลักษณ์ของชาติ (มาตรา 5) 

- กรณีพ้ืนที่อนุรักษ์ ต้องมีวัตถุอนุรักษ์ อาคารอนุรักษ์ หรือโครงสร้างอนุรักษ์ปรากฏอยู่  
และเป็นสถานที่เก็บรักษาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมของมนุษย์ในยุคสมัยก่อน (มาตรา 9) 

- กรณีบริเวณอนุรักษ์ ต้องมีพ้ืนที่อนุรักษ์อย่างน้อยสองแห่งอยู่ประชิดกัน มีแบบแผน 
การใช้พื้นท่ีในยุคสมัยก่อนซึ่งมีอายุอย่างน้อย 50 ปี บ่งชี้ได้ว่ามีมนุษย์ในสมัยนั้นใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ 
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มีหลักฐานการเกิดขึ้นของภูมิวัฒนธรรม และมีชั้นดินซึ่งเป็นหลักฐานของกิจกรรมมนุษย์หรือ 
ซากฟอสซิล (มาตรา 10) 

อย่างไรก็ดี กรณีที่วัตถุ อาคาร โครงสร้าง สถานที่ หรือที่ว่างทางภูมิศาสตร์ใดที่มีการวิจัย
บ่งชี้ว่ามีความหมายพิเศษต่อชุมชนหรือต่อชาติอินโดนีเซีย แม้ว่าจะไม่เข้าเกณฑ์พิจารณาการเป็น
วัฒนธรรมอนุรักษ์ ก็สามารถเสนอให้พิจารณาเป็นวัฒนธรรมอนุรักษ์ได้ (มาตรา 11) 

(3) การเป็นเจ้าของและการควบคุม 
กฎหมายก าหนดให้เอกชนเป็นเจ้าของและครอบครองวัฒนธรรมอนุรักษ์ได้ทุกประเภท  

หากการเป็นเจ้าของหรือครอบครองนั้นเป็นไปเพ่ือหน้าที่ทางสังคม ตอบสนองความต้องการของรัฐ 
และไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายนี้ อีกทั้งให้โอนหรือตกทอดเป็นมรดกได้ แต่ในกรณ ี
ไม่มีทายาทสืบทอดก็ต้องคืนให้แก่รัฐ (มาตรา 12) อย่างไรก็ดี มีข้อยกเว้นกรณีของบริเวณอนุรักษ์ 
ทางวัฒนธรรมที่ไม่ได้เป็นของชนพ้ืนเมืองโดยการตกทอด ซึ่งกฎหมายก าหนดให้รัฐเท่านั้นเป็นเจ้าของ 
และควบคุมดูแล (มาตรา 13)  

ส าหรับชาวต่างชาติ กฎหมายก าหนดให้ชาวต่างชาติเป็นเจ้าของหรือครอบครอง
วัฒนธรรมอนุรักษ์ได้ แต่ต้องเป็นชาวต่างชาติที่อยู่หรือพักอาศัยอย่างถาวรในอาณาเขตของอินโดนีเซีย
เท่านั้น (มาตรา 14)  

ในกรณีที่วัฒนธรรมอนุรักษ์ได้รับการจัดระดับเป็นระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับ
ท้องถิ่น การโอนจะท าได้เมื่อได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการ หรือผู้บริหารท้องถิ่น  
แล้วแต่กรณี (มาตรา 17) และผู้เป็นเจ้าของหรือครอบครองวัฒนธรรมอนุรักษ์จะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ 
ที่รับผิดชอบทราบถึงความสูญหาย ความเสียหาย หรือการท าลายที่เกิดกับวัฒนธรรมอนุรักษ์ภาย ใน 
30 วัน นับแต่วันที่ทราบ หากไม่แจ้ง รัฐมีอ านาจเข้าบริหารจัดการวัฒนธรรมอนุรักษ์นั้น (มาตรา 19) 
ห้ามท าลายหรือประมูลขายวัฒนธรรมอนุรักษ์ที่ถูกอายัดโดยเจ้าพนักงานตามกฎหมายแต่ให้อยู่ 
ในการพิทักษ์ของเจ้าพนักงานนั้น (มาตรา 21) บุคคลมีหรือครอบครองวัฒนธรรมอนุรักษ์และได้ดูแล
ตามหน้าที่หรือตามท่ีได้บัญญัติไว้ในกฎหมายนี้แล้ว มีสิทธิได้รับค่าชดเชยจากรัฐ รวมถึงสิทธิประโยชน์
ด้านภาษี (มาตรา 22)  

วัฒนธรรมอนุรักษ์ที่ไม่มีเจ้าของให้ตกเป็นของรัฐ (มาตรา 15) ในกรณีที่รัฐเป็นเจ้าของ
วัฒนธรรมอนุรักษ์ไม่ว่าโดยทางใด เช่น การรับโอน ห้ามรัฐโอนความเป็นเจ้าของนั้นให้แก่ผู้ใด  
และสามารถจัดเก็บวัฒนธรรมอนุรักษ์ที่รัฐเป็นเจ้าของในพิพิธภัณฑ์ได้ (มาตรา 16 และมาตรา 18) 
นอกจากนี้ รัฐมีหน้าที่ด าเนินการในการรับคืนวัฒนธรรมอนุรักษ์ที่อยู่นอกอาณาเขตของอินโดนีเซีย 
(มาตรา 20)  
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(4) การค้นพบและการค้นหาวัฒนธรรมอนุรักษ์ 
กฎหมายก าหนดให้ผู้ค้นพบ (discovery) สิ่งที่เข้าข่ายเป็นวัฒนธรรมอนุรักษ์ต้องแจ้ง

เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไม่ช้ากว่า 30 วันนับแต่วันที่ค้นพบ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่เข้าท าการตรวจสอบ  
หากไม่แจ้งรัฐอาจเข้าครอบครองสิ่งนั้นเอง (มาตรา 23) และหากสิ่งที่ค้นพบได้รับสถานะ 
เป็นวัฒนธรรมอนุรักษ์ ผู้ค้นพบอาจได้รับเงินชดเชย หากสิ่งที่ค้นพบเป็นสิ่งหายาก มีอยู่น้อย  
หรือมีลักษณะเฉพาะตัวจะต้องตกเป็นของรัฐ แต่ถ้าไม่ใช่ของหายาก มีเป็นจ านวนเพียงพอ  
หรือไม่มีลักษณะเฉพาะตัวโดดเด่นก็ให้ผู้ค้นพบเป็นเจ้าของได้ (มาตรา 24) ส าหรับการค้นหา (search)  
สิ่งที่เข้าข่ายเป็นวัฒนธรรมอนุรักษ์ เป็นหน้าที่ของรัฐบาลเท่านั้น เว้นแต่รัฐบาลยินยอมให้บุคคลอ่ืน  
ท าการค้นหาได้ และการค้นหาจะท าโดยวิธีใดก็ได้แต่ต้องมีการศึกษาวิจัยโดยค านึงถึงสิทธิของเจ้าของ
และการควบคุมสถานที่ด้วย (มาตรา 26)  

(5) การจดทะเบียนวัฒนธรรมอนุรักษ์แห่งชาติ 
กฎหมายก าหนดให้รัฐบาลในระดับท้องถิ่น (regency/municipal Government)  

เป็นผู้รับจดทะเบียนวัฒนธรรมอนุรักษ์ โดยผู้ที่มีหรือครอบครองวัฒนธรรมอนุรักษ์เป็นผู้มีหน้าที่  
ไปจดทะเบียนซึ่งต้องมีค าอธิบายและเอกสารประกอบการจดทะเบียนด้วย การจดทะเบียน  
ในต่างประเทศให้ด าเนินการโดยตัวแทนของรัฐบาลอินโดนีเซียในประเทศนั้น (มาตรา 29) นอกจากนี้
ยังก าหนดให้รัฐบาลต้องอ านวยความสะดวกในการจัดให้มีระบบการจดทะเบียนทั้งระบบดิจิทัล 
และไม่ใช่ระบบดิจิทัล (มาตรา 30) เมื่อรับจดทะเบียนแล้วจะต้องส่งต่อให้คณะผู้ เชี่ยวชาญ 
ด้านวัฒนธรรมอนุรักษ์ตามที่ก าหนดโดยรัฐมนตรี (ระดับชาติ) ผู้ว่าราชการ (ระดับภูมิภาค)  
หรือผู้บริหารท้องถิ่น (ระดับท้องถิ่น) เพ่ือท าการศึกษาว่าสิ่งที่รับจดทะเบียนนั้นเป็นวัฒนธรรมอนุรักษ์
หรือไม่ ในระหว่างการศึกษาให้พิทักษ์และดูแลสิ่งที่ศึกษาเสมือนเป็นวัฒนธรรมอนุรักษ์ (มาตรา 31) 
หลังจากขั้นตอนการศึกษาแล้ว กฎหมายก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นก าหนดสถานะความเป็นวัฒนธรรม
อนุรักษ์ภายใน 30 วันหลังจากได้รับค ารับรองจากคณะผู้เชี่ยวชาญว่าสิ่งรับจดทะเบียนเข้าข่าย  
เป็นวัฒนธรรมอนุรักษ์ และจะต้องส่งผลการก าหนดสถานะดังกล่าวให้แก่รัฐบาลระดับภูมิภาค  
และส่งต่อไปยังรัฐบาล (มาตรา 35) และเมื่อรับจดทะเบียนแล้ว ผู้เป็นเจ้าของมีสิทธิได้รับใบรับรอง
สถานะและใบรับรองความเป็นเจ้าของ รวมทั้งมีสิทธิได้รับค่าชดเชย (มาตรา 33) พ้ืนที่หรือบริเวณ
อนุรักษ์ทางวัฒนธรรมที่ตั้งอยู่ในเขตของท้องถิ่นตั้งแต่สองเขตขึ้นไปจะต้องได้รับสถานะเป็นวัฒนธรรม
อนุรักษ์ระดับภูมิภาค และหากตั้งอยู่ ในเขตภูมิภาคตั้งแต่สองภูมิภาคขึ้นไปจะต้องได้รับสถานะ 
เป็นวัฒนธรรมอนุรักษ์ระดับชาติ (มาตรา 34)  กฎหมายก าหนดให้รัฐบาลกลางและรัฐบาลระดับ
ภูมิภาคจัดให้มีการบันทึกและการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวัฒนธรรมอนุรักษ์โดยค านึงถึง  
ความปลอดภัยและความลับ รวมถึงก าหนดให้รัฐบาลแต่ละระดับจัดการระบบทะเบียนของตนเอง
ภายใต้การก ากับดูแลของรัฐบาลระดับสูงกว่าตน (มาตรา 39 และมาตรา 40)    
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นอกจากนี้ กฎหมายยังได้ก าหนดให้มีระบบการจัดระดับของวัฒนธรรมอนุรักษ์แบ่งเป็น
ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น ตามที่ได้รับการรับรองจากคณะผู้เชี่ยวชาญ (มาตรา 41) 
โดยก าหนดเกณฑ์ส าหรับแต่ละระดับไว้ด้วย เช่น วัฒนธรรมอนุรักษ์ระดับชาติต้องมีความส าคัญ  
ต่อการรวมชาติ สะท้อนลักษณะเฉพาะของวัฒนธรรมของชาติอินโดนีเซีย และเป็นสิ่งหายากหรือ 
มีน้อย ฯลฯ (มาตรา 42) วัฒนธรรมอนุรักษ์ระดับภูมิภาคต้องสะท้อนงานฝีมือเฉพาะภูมิภาคนั้น ฯลฯ 
(มาตรา 43) วัฒนธรรมอนุรักษ์ระดับท้องถิ่น ต้องมีลักษณะควรได้รับการสงวนรักษาในล าดับต้น ๆ  
มีลักษณะโดดเด่น หรืออยู่ในภาวะอันตราย ฯลฯ (มาตรา 44) การเพิกถอนการจัดระดับเกิดขึ้นได้ 
ในกรณีที่วัฒนธรรมอนุรักษ์นั้นถูกท าลาย ท าให้เสียหายไปจากรูปแบบหรือรูปร่างดั้งเดิม องค์ประกอบ
ส่วนใหญ่สูญหาย หรือไม่เข้าเกณฑ์การจัดระดับอีกต่อไป (มาตรา 48) 

การเพิกถอนทะเบียนวัฒนธรรมอนุรักษ์แห่งชาติเกิดขึ้นได้แต่เฉพาะโดยค าสั่งของ
รัฐมนตรีโดยการรับรองของคณะผู้เชี่ยวชาญ (มาตรา 50) และจะเพิกถอนได้ในกรณีที่วัฒนธรรม
อนุรักษ์ถูกท าลาย สูญหายโดยไม่สามารถหาพบภายใน 6 ปี (แต่ถ้าพบในภายหลังสามารถ 
จดทะเบียนใหม่ได้) มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและสมัยท าให้สูญเสียความเป็นของแท้ หรือมีการบ่งชี้
ในภายหลังว่าไม่สมควรได้รับสถานะเป็นวัฒนธรรมอนุรักษ์ ทั้งนี้ การเพิกถอนทะเบียนไม่จ าเป็น 
ต้องถอนข้อมูลหรือเอกสารออกจากทะเบียนไปด้วย (มาตรา 51) 

(6) การสงวนรักษาวัฒนธรรมอนุรักษ์ 
กฎหมายก าหนดมาตรการ ในการสงวนรักษาวัฒนธรรมอนุ รั กษ์  ( Cultural 

Conservation Preservation) ไว้หลายประการ ประกอบด้วยมาตรการคุ้มครอง ได้แก่ การกอบกู้ 
การปกป้อง การก าหนดเขตพ้ืนที่ การบ ารุงรักษา และการบูรณะ และมาตรการพัฒนา ได้แก่  
การศึกษาวิจัย การฟ้ืนฟู การดัดแปลง และการใช้ประโยชน์ โดยวางหลักการพ้ืนฐานไว้ว่าการสงวน
รักษาวัฒนธรรมอนุรักษ์จะต้องอยู่บนฐานของผลการศึกษาความเป็นไปได้ที่น่าเชื่อถือทั้ ง ใน 
ทางวิชาการ ทางเทคนิค และทางการบริหาร จะต้องด าเนินการหรือประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญ  
ด้านการสงวนรักษาโดยค านึงถึงจริยธรรมในการสงวนรักษา จะต้องค านึงถึงความเป็นไปได้ 
ในการกลับคืนสภาวะที่เคยเป็นมา และจะต้องมีเอกสารสนับสนุนการท ากิจกรรมที่อาจท าให้
เปลี่ยนแปลงความเป็นของแท้ (มาตรา 53)  

การสงวนรักษาด้วยมาตรการคุ้มครองนั้น กฎหมายก าหนดให้บุคคลมีสิทธิด าเนินการ
กอบกู้วัฒนธรรมอนุรักษ์ที่ตนเป็นเจ้าของหรือครอบครองในภาวะฉุกเฉินหรือภาวะคับขันได้  
(มาตรา 57) โดยการกอบกู้นั้นต้องเป็นไปเพ่ือป้องกันความเสียหายอันเกิดจากมนุษย์หรือปัจจัย 
ทางธรรมชาติที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณค่าหรือความเป็นของแท้ โดยจะกระท าได้ต่อเมื่อ  
เป็นภาวะฉุกเฉินและไม่ปกติ (มาตรา 58) เมื่อวัฒนธรรมอนุรักษ์อยู่ ในภาวะที่อาจถูกท าลาย 
หรือท าให้เสียหายหรือพังทลาย สามารถย้ายไปไว้ในที่ปลอดภัยโดยใช้กระบวนการที่ปลอดภัยภายใต้ 
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การประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญ (มาตรา 59) การปกป้องวัฒนธรรมอนุรักษ์ตามกฎหมายนี้ ก าหนดให้
เป็นหน้าที่ของเจ้าของหรือผู้ครอบครอง (มาตรา 61) แต่ผู้ด าเนินการปกป้องคือ เจ้าพนักงาน 
หรือต ารวจหน่วยพิเศษโดยการลาดตระเวน  การตรวจสอบจดหมายหรือเอกสารเกี่ยวกับ 
การพัฒนาการใช้ประโยชน์ในวัฒนธรรมอนุรักษ์ การได้รับหรือจัดท ารายงานอาชญากรรมที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับวัฒนธรรมอนุรักษ์และส่งต่อไปยังเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ รวมถึงการจับกุมผู้ต้องสงสัยส่งให้แก่
ต ารวจ (มาตรา 62) การปกป้องนี้กฎหมายก าหนดให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมด าเนินการได้ด้วย  
(มาตรา 63) การน าวัฒนธรรมอนุรักษ์ออกนอกอาณาเขตของอินโดนีเซียท าได้เพียงเพ่ือประโยชน์ 
ในการวิจัย การส่งเสริมวัฒนธรรม และการจัดนิทรรศการเท่านั้น โดยต้องได้รับความยินยอม  
จากรัฐมนตรีก่อน (มาตรา 68) การคุ้มครองวัฒนธรรมอนุรักษ์อาจท าได้โดยการก าหนดเขตพ้ืนที่ 
(zoning) ซึ่งอยู่บนฐานของการศึกษา ผู้มีอ านาจก าหนดเขตพ้ืนที่ คือ รัฐมนตรี ผู้ว่าราชการ  
หรือผู้บริหารท้องถิ่น แล้วแต่กรณี และต้องก าหนดเพ่ือวัตถุประสงค์ส าหรับการพักผ่อน การศึกษา 
การรักษาคุณค่า หรือการศาสนาเท่านั้น (มาตรา 72) ผู้เป็นเจ้าของหรือครอบครองวัฒนธรรมอนุรักษ์
ต้องเป็นผู้บ ารุงรักษาวัฒนธรรมอนุรักษ์นั้น หากละทิ้ง รัฐจะเข้าท าการครองครองแทน (มาตรา 75) 
การบ ารุงรักษาท าได้หลายประการ เช่น การท าความสะอาด การซ่อมแซม และรัฐบาลอาจตั้ง
พนักงานบ ารุงรักษาเพ่ือท าหน้าที่บ ารุงรักษาวัฒนธรรมอนุรักษ์ก็ได้ (มาตรา 75) การบูรณะให้กระท า
กับอาคารหรือโครงสร้างอนุรักษ์ทางวัฒนธรรมเพ่ือฟ้ืนฟูสภาพทางกายภาพด้วยการซ่อมแซม ท าให้
แข็งแรง หรือการก่อสร้างใหม่ โดยค านึงถึงเนื้อแท้ของวัสดุ รูปร่าง โครงร่าง หรือเทคโนโลยี  
และการคงสภาพดั้งเดิมให้มากที่สุด และความสามารถของหน่วยบูรณะ หากการบูรณะจะก่อให้เกิด
ผลกระทบในทางลบ ต้องมีการท าการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งการบูรณะต้องได้รับ
อนุญาตจากหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องด้วย (มาตรา 77) 

การสงวนรักษาด้วยมาตรการพัฒนานั้น กฎหมายก าหนดให้ค านึงถึงหลักการ 
ใช้ประโยชน์ ความปลอดภัย การบ ารุงรักษา ความเป็นของแท้และคุณค่า การพัฒนาวัฒนธรรม
อนุรักษ์ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐบาลหรือรัฐบาลระดับภูมิภาคและจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองด้วย  
โดยจะต้องเป็นการพัฒนาที่สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่  
ของประชาชน (มาตรา 78) โครงการพัฒนาวัฒนธรรมอนุรักษ์จะต้องมีการศึกษาวิจัยเพ่ือรวบรวมข้อมูล
และเพ่ือเปิดเผย ท าให้ละเอียดลึกซึ้ง และอธิบายได้ถึงคุณค่าทางวัฒนธรรม โดยอาจท ารวม 
หรือแยกจากรายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมก็ ได้  นอกจากนี้  รัฐบาลหรือ 
รัฐบาลระดับภูมิภาคต้องเปิดเผยผลการวิจัยต่อชุมชนด้วย (มาตรา 79) การฟ้ืนฟูพ้ืนที่หรือบริเวณ
อนุรักษ์ทางวัฒนธรรมให้กระท าได้โดยค านึงถึงการรักษาสภาพพ้ืนที่ โครงร่าง หน้าที่ทางสังคม หรือ
ภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมของชนพ้ืนเมือง และอยู่บนฐานของการศึกษา (มาตรา 80) อีกทั้ ง 
ต้ อ ง เป็ นประ โยชน์ ต่ อก า ร พัฒนาคุณภ าพชี วิ ต ของชุ มชนและการ รั กษ าคุณลั ก ษณ ะ  
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ของวัฒนธรรมท้องถิ่น (มาตรา 81) อาคารหรือโครงสร้างอนุรักษ์ทางวัฒนธรรมสามารถถูกดัดแปลง
เพ่ือความจ าเป็นโดยค านึงถึงลักษณะดั้งเดิมของอาคารหรือโครงสร้างนั้น การดัดแปลงจะต้องท า 
โดยยังคงรักษาคุณค่าของสิ่งนั้น โดยการเพ่ิมสิ่งอ านวยความสะดวกตามที่จ าเป็น โดยการเปลี่ยนล าดับ
การจัดวางให้น้อยที่สุด โดยการรักษารูปแบบทางสถาปัตยกรรม การก่อสร้างดั้งเดิม และความ
สอดคล้องกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ (มาตรา 83) นอกจากนี้ การพัฒนาโดยการใช้
ประโยชน์จากวัฒนธรรมอนุรักษ์นั้น กฎหมายก าหนดให้รัฐบาลหรือรัฐบาลระดับภูมิภาค หรือบุคคลใด
อาจใช้ประโยชน์จากวัฒนธรรมอนุรักษ์เพ่ือการศาสนา สังคม การศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวได้ โดยให้รัฐอ านวยความสะดวกหรือส่งเสริมในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ 
การอนุญาต การสนับสนุนด้านผู้เชี่ยวชาญ การสนับสนุนทางการเงิน หรือการฝึกอบรม และการ
ส่งเสริมนั้นต้องเป็นไปเพ่ือเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
และรายได้ของชุมชน (มาตรา 85) หากการใช้ประโยชน์อาจก่อให้เกิดความเสียหาย จะต้องมี
การศึกษา วิจัย หรือประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย (มาตรา 86) และหากเจ้าของหรือ 
ผู้ครอบครองพิสูจน์ได้ว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อวัฒนธรรมอนุรักษ์ของตน รัฐบาลหรือรัฐบาล
ระดับภูมิภาคอาจให้หยุดหรือยกเลิกการใช้ประโยชน์ และหากไม่มีการใช้ประโยชน์อีกต่อไป ก็จะต้อง
คืนวัฒนธรรมอนุรักษ์ ให้กลับไปอยู่ ในสภาพเดิมก่อนการใช้ประโยชน์  โดยผู้ ใช้ประโยชน์ 
เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย(มาตรา 88) การใช้ประโยชน์ด้วยการท าซ้ าวัตถุอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม 
ที่ได้รับการจัดระดับไม่ว่าจะเป็นระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับท้องถิ่น จะท าได้ต่อเมื่อได้รับ
อนุญาตจากรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการ หรือผู้บริหารท้องถิ่น แล้วแต่กรณี (มาตรา 89) การใช้ประโยชน์
ด้วยการท าซ้ าวัตถุอนุรักษ์ทางวัฒนธรรมที่เอกชนหรือรัฐเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองให้ท าได้  
ตามบทบัญญัติของกฎหมาย (มาตรา 90) และห้ามผู้ใดท าเอกสารเกี่ยวกับวัฒนธรรมอนุรักษ์ไม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของหรือผู้ครอบครอง (มาตรา 92)   

(7) เงินทุนสนับสนุน 
กฎหมายก าหนดให้รัฐบาล รัฐบาลระดับภูมิภาค และชุมชน รับผิดชอบเงินทุนสนับสนุน 

การสงวนรักษาวัฒนธรรมอนุรักษ์ร่วมกัน โดยเงินทุนดังกล่าวให้มาจากงบประมาณของรัฐ 
งบประมาณของภูมิภาค ดอกผลจากการใช้ประโยชน์ ในวัฒนธรรมอนุรักษ์ และแหล่งการเงิน 
ที่ถูกกฎหมายและไม่มีข้อผูกมัดอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎของรัฐบาล รัฐบาลและรัฐบาลระดับภูมิภาค
ต้องร่วมกันจัดสรรงบประมาณเพ่ือการคุ้มครอง การพัฒนา การใช้ประโยชน์ และการชดเชย  
อันเกี่ยวกับวัฒนธรรมอนุรักษ์ตามหลักความได้สัดส่วน รวมทั้งต้องกันเงินทุนส ารองเพ่ือการกอบกู้
วัฒนธรรมอนุรักษ์ในภาวะฉุกเฉินหรือเมื่อได้ค้นพบวัฒนธรรมอนุรักษ์ (มาตรา 98) 
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(8) บทก าหนดโทษ 
กฎหมายได้ก าหนดความผิดและโทษไว้ส าหรับการกระท าในหลายกรณี อาทิ การโอน

ความเป็นเจ้าของวัฒนธรรมอนุรักษ์โดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามเดือนถึงห้าปี 
และ/หรือปรับตั้งแต่สี่ร้อยล้านรูปีอินโดนีเซียถึงหนึ่งพันห้าร้อยล้านรูปีอินโดนีเซีย (มาตรา 101)  
การไม่แจ้งการค้นพบวัฒนธรรมอนุรักษ์ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี และ/หรือปรับไม่เกินห้าร้อย
ล้านรูปีอินโดนีเซีย (มาตรา 102) การจงใจท าให้วัฒนธรรมอนุรักษ์เสียหาย ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่
หนึ่งปีถึงสิบห้าปี และ/หรือปรับตั้งแต่ห้าร้อยล้านรูปีอินโดนีเซียถึงห้าพันล้านรูปี อินโดนี เซีย 
(มาตรา 105) การลักขโมยวัฒนธรรมอนุรักษ์ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงหนึ่งปี และ/หรือ
ปรับตั้งแต่สองร้อยห้าสิบล้านรูปีอินโดนีเซียถึงสองพันห้าร้อยล้านรูปีอินโดนีเซีย และการรับวัฒนธรรม
อนุรักษ์ที่ถูกลักขโมย ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี และ/หรือปรับตั้งแต่หนึ่งพันล้านรูปี
อินโดนีเซียถึงหนึ่งหมื่นล้านรูปีอินโดนีเซีย (มาตรา 106) นอกจากนี้ ยังก าหนดความผิดเกี่ยวกับ 
การเคลื่อนย้ายหรือแยกวัฒนธรรมอนุรักษ์โดยไม่ได้รับอนุญาต การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ใช้งาน ในพ้ืนที่
หรือบริเวณอนุรักษ์ทางวัฒนธรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต การครอบครองเอกสารเกี่ยวกับวัฒนธรรม
อนุรักษ์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของหรือผู้ครอบครอง การจงใจใช้ประโยชน์จากวัฒนธรรมอนุรักษ์
ด้วยการท าซ้ า ซึ่งมีระวางโทษจ าคุกและ/หรือปรับในอัตราที่แตกต่างกันไป (มาตรา 107 ถึงมาตรา 
112) 

อนึ่ง นอกเหนือจากกฎหมายดังกล่าวข้างต้นที่บัญญัติเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษา
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของอินโดนีเซียโดยตรงแล้ว ยังมีกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา  
ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองและรักษาวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตของอินโดนีเซียด้วย แต่เป็นการคุ้มครอง  
ที่มีวัตถุประสงค์แตกต่างไปโดยเน้นการคุ้มครองเชิงพาณิชย์เป็นส าคัญ เช่น มาตรา 29 และมาตรา 30 
ของกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ (Law No. 28 of 2014)354 ก าหนดให้ศิลปะบาติกเป็นงานที่ได้รับ 
ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ โดยได้รับการคุ้มครองนับแต่วันที่มีการสร้างสรรค์ผลงาน
ไปจนถึงวันครบก าหนดระยะเวลา 50 ปี นับแต่วันที่ผู้สร้างสรรค์ผลงานเสียชีวิตไป ซึ่งกฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญาของอินโดนีเซียได้มีการอธิบายไว้แล้วในบทอ่ืน จึงไม่ขอกล่าวรายละเอียดไว้ในบทนี้อีก  

(9) บทเฉพาะกาล 
กฎหมายได้ก าหนดให้การจัดการวัฒนธรรมอนุรักษ์ที่ได้รับอนุญาตก่อนที่กฎหมายนี้  

จะใช้บังคับจะต้องแก้ไขปรังปรุงให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎหมายนี้ภายในสองปีนับแต่ 
วันที่กฎหมายนี้ใช้บังคับ (มาตรา 116) นอกจากนี้ ยังก าหนดระยะเวลาที่ต้องออกกฎหมายล าดับรอง

                                                           
355 WIPO, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang 

Hak Cipia,”  Retrieved on 10 February 2018 from http://www.wipo.int/wipolex/.  
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ภายใต้กฎหมายนี้ภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้กฎหมายนี้ (มาตรา 117) และในระหว่าง 
ที่ยังไม่มีการออกกฎหมายล าดับรองภายใต้กฎหมายนี้ ให้กฎของรัฐบาลว่าด้วยการปฏิบัติให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยรายการทรัพย์สินทางวัฒนธรรม (Government Regulation No. 10 of 1993) 
ที่ออกภายใต้กฎหมายเดิมที่ว่าด้วยรายการทรัพย์สินทางวัฒนธรรม (Law No. 5 of 1992) ซึ่งถูก
ยกเลิกโดยกฎหมายนี้ (มาตรา 119) ให้ยังคงมีผลใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายนี้ 
(มาตรา 118)  

 
(3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

กระทรวงการศึกษาและวัฒนธรรม 
การคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมในประเทศอินโดนีเซียเป็นภารกิจหลักของกระทรวง 

ที่รับผิดชอบงานด้านวัฒนธรรมซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงมาตลอด จากเดิมอยู่ภายใต้กระทรวงการศึกษา
และกิจการศาสนา (Ministry of Education and Religious Affairs) ต่อมาเปลี่ยนเป็นกระทรวง
วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว (Ministry of Culture and Tourism) และในปัจจุบันการบริหาร
ราชการแผ่นดินในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ 
หลักของส่วนงานวัฒนธรรม (Cultural Department) ซึ่งอยู่ในกระทรวงการศึกษาและวัฒนธรรม 
(Ministry of Education and Culture)355  

กระทรวงการศึกษาและวัฒนธรรม มีภารกิจหลักในการช่วยงานประธานาธิบดีในด้าน 
การจัดท านโยบาย ประสานงาน ให้ค าแนะน าทางเทคนิค ให้การสนับสนุนงานวิจัย และบังคับใช้
กฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพ้ืนฐาน การศึกษาในระดับกลาง และการให้ความรู้เกี่ยวกับ
สังคมและวัฒนธรรม รวมไปถึงเป็นหน่วยงานที่รักษาการตามกฎหมายว่าด้วยการอนุรักษ์วัฒนธรรม 
(Law No. 11 of 2010) 

การจัดระเบียบการบริหาราชการแผ่นดินในกระทรวงการศึกษาและวัฒนธรรมทุกต าแหน่ง 
ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง และมีการจัดตั้งหน่วยงานระดับกรม (Directorate General) 
รับผิดชอบงานด้านต่าง ๆ และหน่วยงานสนับสนุน เพ่ือด าเนินนโยบายส าคัญ โดยหลักแล้วหน่วยงาน
ระดับกรมมีหน้าที่จัดท านโยบายเสนอต่อรัฐบาล ด าเนินการตามนโยบาย รวมถึงการสร้างบรรทัดฐาน
ในทางปฏิบัติ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนโยบาย นอกจากนี้ยังมีต าแหน่งที่ปรึกษาพิเศษ 

                                                           
356 Isnen Fitri, Yahaya Ahmad, and Ratna, supra note 345.  
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ในแต่ละด้านด้วย ทั้งนี้ ภายในกระทรวงการศึกษาและวัฒนธรรมมีกรมและหน่วยงานสนับสนุน
ประกอบด้วย356 

(1) เลขาธิการกระทรวง (Secretary General) มีหน้าที่ในการประสานงานกับหน่วยงาน 
ในกระทรวงเพ่ือให้ภารกิจของกระทรวงส าเร็จไปได้ด้วยดี เช่น การประสานงานเกี่ยวกับโครงการ 
แผนงาน และงบประมาณ การออกกฎหมาย 

(2) กรมด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา (Directorate General of Teachers and 
Education Personnel) มีหน้าที่ก าหนดนโยบายและวางแผนในการพัฒนาครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 

(3) กรมด้านการศึกษาชุมชนและการศึกษาในวัยเด็ก (Directorate General of Early 
Childhood Education and Community Education) มีหน้าที่ในการดูแลการศึกษาของชุมชน
และเด็ก เช่น การจัดท าหลักสูตรการศึกษาส าหรับเด็ก ให้การสนับสนุนด้านทุนการศึกษา  
และการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการศึกษาของเด็ก 

(4) กรมด้านการศึกษาในระดับชั้นประถมและมัธยม (Directorate General of Primary 
and Secondary Education) มีหน้าที่ดูแลการศึกษาช่วงชั้นประถมและมัธยม จัดหลักสูตรการศึกษา 
ใ ห้ ก า ร สนั บ สนุ นด้ า น เ งิ นทุ น  แล ะ พิ จ า รณาออก ใบอนุญ าต ให้ แ ก่ ส ถ าบั นก า รศึ กษา 
ของต่างชาติ 

(5) กรมด้านวัฒนธรรม (Directorate General of Culture) มีหน้าที่ก าหนดนโยบาย 
ในการรักษามรดกทางวัฒนธรรม รวมถึงการการตระหนักถึงความส าคัญของมรดกทางวัฒนธรรม  
ของอินโดนีเซียในด้านต่าง ๆ เช่น การละคร ศิลปะ จารีตประเพณี ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 
ที่สืบทอดต่อกันมา พิพิธภัณฑ์  รวมถึงการส่ง เสริมให้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมท้องถิ่น 
และให้การสนับสนุนทางด้านภาพยนตร์  

(6) ผู้ตรวจการกระทรวง (Inspectorate General) มีหน้าที่ในการควบคุมการด าเนินงาน
ภายในกระทรวง จัดท ากฎระเบียบภายในองค์กร เช่น กฎระเบียบเกี่ยวกับเรื่องการเงิน 

(7) หน่วยงานให้การสนับสนุนด้านการพัฒนาทางภาษา (Agency of Language 
Development and Construction) มีหน้าที่ ในการพัฒนาและให้ความรู้และรักษาไว้ซึ่งภาษา 
และงานวรรณกรรมต่าง ๆ 

                                                           
356 MEC, “Ministry of Education and Culture,” Retrieved on 25 April 2018 from 

http://www.mec.id. 
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(8) หน่วยงานด้านการวิจัยและพัฒนา (Agency of Research and Development)  
มีหน้าที่ในการจัดท างานวิจัยและการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของกระทรวง เช่น การวิจัยเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอนของเด็ก 

(9) ที่ปรึกษาพิเศษด้านสิ่งประดิษฐ์และการแข่งขัน (Special Advisor to the Minister 
on Innovation and Competitiveness) 

(10) ที่ปรึกษาพิเศษด้านความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางและภูมิภาค (Special Advisor to 
the Minister on Central and Regional Relations) 

(11) ที่ปรึกษาพิเศษด้านการพัฒนาอุปนิสัย (Special Advisor to the Minister on 
Character Development) 

(12) ที่ปรึกษาพิเศษด้านกฎระเบียบด้านการศึกษาและวัฒนธรรม (Special Advisor to 
the Minister on Education and Culture Regulations)  
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บทท่ี 10 
 

กฎหมายเกี่ยวกับการเพ่ิมศักยภาพของระบบราชการ 
 

ในบทที่ 10 นี้ ผู้วิจัยจะน าเสนอกฎหมายของประเทศอินโดนีเซียที่เกี่ยวข้องกับการเพ่ิม
ศักยภาพของระบบราชการ ซึ่งได้แบ่งประเด็นการศึกษาออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลเบื้องต้น 
สาระส าคัญของกฎหมาย และบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

 
(1) ข้อมูลเบื้องต้น 
 

ประเทศอินโดนีเซียได้มีการปฏิรูประบบราชการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของระบบราชการ 
ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการกระจายอ านาจ ด้านการตรวจสอบการท างานของภาครัฐ และด้านการเพ่ิม
ประสิทธิภาพของระบบข้าราชการ ดังนี้  

 
1.1 ด้านการกระจายอ านาจ  
ใน ค.ศ. 1997 (พ.ศ. 2540) ก่อนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ประเทศอินโดนีเซียมีแผนปฏิรูป

ระบบราชการโดยการกระจายอ านาจ เริ่มตั้งแต่การออกกฎหมายว่าด้วยรัฐบาลภูมิภาค (Law No. 5  
of 1974 on Regional Government) ซึ่งเป็นกฎหมายที่ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างรัฐบาลกลางกับรัฐบาลภูมิภาค อย่างไรก็ดีแผนการกระจายอ านาจไม่ประสบผลส าเร็จ
เท่าที่ควรเนื่องจากมี เพียงการแบ่งอ านาจและการร่วมกันบริหารจัดการระหว่างรัฐบาลกลาง 
และรัฐบาลเท่านั้น357  

ต่อมาภายหลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ประเทศอินโดนีเซียได้มีการบัญญัติกฎหมายฉบับ
เกี่ยวกับการกระจายอ านาจขึ้นใหม่ ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยรัฐบาลภูมิภาค (Law No. 22 of 1999 on 
Regional Government) และกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรรายได้ระหว่างรัฐบาลกลางและรัฐบาล
ภูมิภาค (Law No. 25 of 1999 on Fiscal Balance Between Central and Regional Government
) ซึ่งไดก้ าหนดให้มีผลบังคับใช้ใน ค.ศ. 2001 (พ.ศ. 2544) แต่กเ็กิดปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายจาก

                                                           
357  Rachmad Darmawan, The practices of decentralization in Indonesia and its 

implication on local competitiveness, (The Netherland: Public Administration-Public 
Governance study School of Management and Government University of Twente Enschede, 2008). 
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การตีความบทบัญญัติที่ไม่ชัดเจนเนื่องจากกระบวนการออกกฎหมายที่เร่งรัดเกินไป358 ต่อมาใน ค.ศ. 
2004 (พ.ศ. 2547) จึงมีการบัญญัติกฎหมายใหม่ ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยรัฐบาลภูมิภาค (Law No. 32 
of 2004 on Regional Government) และกฎหมายว่าด้วยงบดุลระหว่างรัฐบาลกลางและรัฐบาล
ภู มิ ภ าค  (Law No.  33 of 2004 on Fiscal Balance between the Central and Regional 
Government) เพ่ือบังคับใช้แทนกฎหมายฉบับเดิมซึ่งมีผลใช้บังคับมาถึงปัจจุบัน 

 
1.2 ด้านการตรวจสอบการท างานของภาครัฐ  
จากการปฏิรูปประเทศโดยการกระจายอ านาจจากส่วนกลางไปยังภูมิภาคข้างต้นท าให้

เศรษฐกิจของประเทศอินโดนีเซียเติบโดได้ดีขึ้น อย่างไรก็ดี ประเทศอินโดนีเซียยังไม่มีหลักการเก่ียวกับ
ตรวจสอบและควบคุมการใช้อ านาจรัฐในส่วนภูมิภาคอย่างรัดกุม จึงท าให้เกิดปัญหาตามมาหลาย
ประการ ได้แก่359  

ประการแรก ปัญหาการทุจริต ในช่วงแรกของการกระจายอ านาจไปยังส่วนภูมิภาคมีการ
ลงทุนในส่วนที่เกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะในท้องถิ่นต่าง ๆเกิดขึ้นหลายโครงการ พบว่าประเทศ
อินโดนีเซียมีการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวงเป็นจ านวนมาก รวมไปถึงการทุจริตเชิงนโยบายด้วยแก้ไข
กฎระเบียบให้เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องของตน 

ประการที่สอง ปัญหาการบริการสาธารณะในระดับท้องถิ่นไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย 
เนื่องจากระบบราชการของประเทศอินโดนีเซียอยู่บนพ้ืนฐานของระบบอุปถัมภ์ ก่อให้เกิดปัญหาการขาด
ประสิทธิภาพในการท างาน ความไม่มีศักยภาพของเจ้าหน้าที่ การลุแก่อ านาจของเจ้าหน้าที่   
ทั้งยังมีการเรียกรับสินบนส่งผลให้สภาพของราชการไม่เอ้ืออ านวยแก่การด าเนินธุรกิจและสร้างความ
เสียหายแก่เศรษฐกิจของประเทศ 

ประการที่สาม ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาสังคมอยู่ในระดับต่ า ภาคประชาชนของ
ประเทศอินโดนีเซียยังไม่ตระหนักถึงสิทธิที่พึงมีพึงได้รับของตนและยังไม่มีการรวมกลุ่มอย่างเข้มแข็ง
พอที่จะเรียกร้องบริการสาธารณะหรือตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ  

ประการที่สี่ ปัญหาการขาดมาตรการก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐส่วน
ท้องถิ่น ประเทศอินโดนีเซียยังคงขาดมาตรการเชิงควบคุมและมาตรการเชิงป้องกันที่จะควบคุม
ตรวจสอบการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่รัฐในส่วนภูมิภาคอย่างเหมาะสม 

                                                           
358 Ibid. 
359 Danang Girindrawardana, “Public Services Reform in Indonesia,” Retrieved on 

22 June 2018 from http://www.soumu.go.jp/. 
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รัฐบาลกลางของประเทศอินโดนีเซียพยายามที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ จึงได้ท าการผลักดัน
แนวคิดของหน่วยงานกลางซึ่งท าหน้าที่ก ากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ภาครัฐในระดับต่าง ๆ ด้วยการตรากฎหมายว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในค.ศ. 
2008 (พ .ศ .  2551)  (Law No.  37 of 2008 on Ombudsman of the Republic of Indonesia) 
ก าหนดให้มีผู้ตรวจการแผ่นดินท าหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบภายนอกองค์กรโดยอาศัยอ านาจ  
ตามกฎหมายและภายหลังจากนั้นได้มีการก าหนดอ านาจของผู้ตรวจการแผ่นดินเพ่ิมเติม ในกฎหมาย
ว่าด้วยการบริการสาธารณะ (Law No. 25 of 2009 on Public Services) ซึ่งบัญญัติขึ้นในถัดมา 
โดยได้รับอิทธิพลทางความคิดในการยกร่างกฎหมายมาจากกฎหมายฟินแลนด์ กฎหมายสวีเดน  
และกฎหมายนอร์เวย์ 

องค์คณะผู้ตรวจการแผ่นดินของประเทศอินโดนีเซียประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 9 คน 
แต่งตั้งจากรัฐสภา มีอ านาจหน้าที่เสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้มีการปรับปรุง
กฎหมาย ระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรม 
แก่ประชาชนหรือเป็นภาระแก่ประชาชนโดยไม่จ าเป็นหรือเกินสมควรแก่เหตุและยังก าหนดให้ 
มีอ านาจหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพ่ือเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องให้ขจัดหรือระงับ
ความเดือดร้อนของประชาชนอันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ  
ซึ่งในปัจจุบันคณะผู้ตรวจการแผ่นดินของประเทศอินโดนีเซียมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม  
จึงมีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาทั้งสี่ประการข้างต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการก าหนด
นโยบายเชิงยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1) มุ่งเน้นการปรับปรุงโครงสร้างระบบราชการให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และ
เสริมสร้างประสิทธิภาพการท างานในระดับบุคคลและการท างานเป็นทีมของข้าราชการ 

2) มุ่งเน้นสนับสนุนความมีส่วนร่วมของสื่อมวลชนในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 
3) มุ่งเน้นการปรับปรุงระบบการร้องเรียนให้มีความสะดวกรวดเร็ว 
4) มุ่งเสริมสร้างความตระหนักรู้ของภาคประชาชนในการพิทักษ์รักษาสิทธิของตนเอง 
5) มุ่งเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ต ารวจกับหน่วยงานศาล 
6) มุ่งผลักการบริการสาธารณะในส่วนส าคัญ ได้แก่ การศึกษา การสาธารณสุข          

การจ้างงาน สิ่งแวดล้อม ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และการบริหารจัดการการเคหะ
ของประชาชน 

7) มุ่งเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐ ทั้งรัฐบาลกลาง รัฐบาลส่วนภูมิภาค 
NGOs และภาคประชาสังคม 
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1.3 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพระบบข้าราชการ 
ภายหลังจากการได้รับเอกราชใน ค.ศ. 1949 (พ.ศ. 2492) ระบบราชการของประเทศ

อินโดนีเซียได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วโดยมีจ านวนข้าราชการเพ่ิมขึ้นถึง  4 เท่าซึ่งในค.ศ. 2010  
(พ.ศ. 2553) ประเทศอินโดนีเซียมีจ านวนข้าราชการ 4.7 ล้านคน อย่างไรก็ดี ประเทศอินโดนีเซียประสบ
กับปัญหาประสิทธิภาพการท างานของข้าราชการ เนื่องจากมีจ านวนข้าราชการมากกว่าปริมาณภาระ
งานที่จ าเป็นต้องท า ประกอบกับการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการและการพิจารณาค่าตอบแทน 
ทั้งเงินเดือนประจ าและค่าตอบแทนพิเศษขาดความโปร่งใส อีกทั้งไม่สามารถน าบุคคลภายนอก 
ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาท างานราชการในระดับบริหารได้ เพราะผู้ที่จะด ารงต าแหน่ง 
เป็นผู้บริหารราชการระดับสูงนั้นจะต้องเป็นข้าราชการประจ าที่เติบโตมาจากสายนั้นเท่านั้น  
(Career based system) จึงท าให้ระบบราชการของประเทศอินโดนีเซียมีประสิทธิภาพต่ า360 ดังนั้น 
ประเทศอินโดนีเซียจึงได้เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบราชการโดยการตรากฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบราชการขึ้นมา 2 ฉบับ ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยการบริการสาธารณะ (Law No. 25 of 2009 
 on Public Services) เพ่ือพัฒนาการให้บริการสาธารณะของภาครัฐเพ่ือตอบสนองความคาดหวัง 
และความต้องการของประชาชน และกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารข้าราชการและพนักงานราชการ 
(Law No. 5 of 2014 on State Civil Apparatus) เพ่ือพัฒนาบุคลากรของรัฐให้ปฏิบัติหน้าที่
ราชการโดยก าหนดให้มีหลักจรรยาบรรณของราชการ ให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้มีความโปร่งใส 
เป็นธรรม เคารพสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชน ปราศจากอิทธิพลครอบง าทางการเมืองและระบบ
อุปถัมภ์ จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น ผู้วิจัยจึงเสนอข้อมูลกฎหมายกับการเพ่ิมศักยภาพ 
ของระบบราชการซึ่งเป็นกฎหมายที่สนับสนุนการปฏิรูประบบราชการของอินโดนีเซียทั้งด้านการ
กระจายอ านาจ การตรวจสอบการท างานภาครัฐ และการเพ่ิมประสิทธิของระบบราชการ 
ประกอบด้วยกฎหมาย 5 ฉบับ ดังนี้   

(1) กฎหมายว่าด้วยรัฐบาลภูมิภาค (Law No. 32 of 2004 on Regional Government) 
(2) กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรรายได้ระหว่างรัฐบาลกลางและรัฐบาลภูมิภาค (Law No. 33 

of 2004 on Fiscal Balance between the Central and Regional Government) 
(3) กฎหมายว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Law No. 37 of 2008 

on Ombudsman of the Republic of Indonesia) 
(4) กฎหมายว่าด้วยการบริการสาธารณะ (Law No. 25 of 2009 on Public Services) 

                                                           
360 Michael Buehler, “Indonesia’s Law on Public Services: Changing State-

Society Relations or Continuing Politics as Usual?,”  Bulletin of Indonesian Economic 
Studies, Vol. 47, 2011): p. 65-66.   
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(5) กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารข้าราชการและพนักงานราชการ (Law No. 5 of 2014 
on State Civil Apparatus) 

 
(2) สาระส าคัญของกฎหมาย 

 
2.1 กฎหมายว่าด้วยรัฐบาลภูมิภาค (Law No. 32 of 2004 on Regional Government)361 

 กฎหมายว่าด้วยรัฐบาลภูมิภาค (Law No. 32 of 2004 on Regional Government) 
ประกอบด้วยบทบัญญัติ 240 มาตรา แบ่งออกเป็น 16 หมวด มีวัตถุประสงค์เพ่ือกระจายอ านาจ 
จากส่วนกลางไปยังส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นไปตามหลักการที่รัฐธรรมนูญ ฉบับปี ค.ศ. 1945 (พ.ศ. 2488) 
ก าหนดไว้ในมาตรา 18 ซึ่งก าหนดให้สาธารณรัฐอินโดนีเซีย362 แบ่งการปกครองออกเป็นจังหวัด 
(Provinces) และในแต่ละจังหวัดประกอบด้วย อ าเภอ (Regencies) และต าบลหรือเทศบาล 
(Minicipalities) โดยให้มีอิสระในการบริหารจัดการกิจการทางปกครองด้วยตนเองตามหลักการ
ปกครองตนเอง (Autonomy) และมีอ านาจสั่งการในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริการสาธารณะได้เอง 
เพ่ือความรวดเร็ว เพ่ือให้เกิดการพัฒนาการบริการสาธารณะ การมีส่วนร่วมของประชาชน การเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันให้แก่ภูมิภาค อันเป็นหลักการส าคัญในการเพ่ิมศักยภาพของระบบ
ราชการในระดับภูมิภาค มีสาระส าคัญดังนี ้

(1) กฎหมายว่าด้วยรัฐบาลภูมิภาคก าหนดนิยามค าว่า “รัฐบาลกลาง” หมายถึง 
ประธานาธิบดีของสาธารณรัฐอินโดนีเซียซึ่งมีอ านาจในการบริหารประเทศตามรัฐธรรมนูญ ฉบับปี 
ค.ศ. 1945 (พ.ศ. 2488) ค าว่า “การบริหารจัดการภูมิภาค” หมายถึง การด าเนินกิจการของรัฐ 
โดยรัฐบาลภูมิภาคและสภาภูมิภาค (Regional Legislative Council) ตามหลักการปกครองตนเอง
ภายใต้ความเป็นเอกภาพของสาธารณรัฐอินโดนีเซียตามรัฐธรรมนูญ ฉบับปี ค.ศ. 1945 (พ.ศ. 2488) 
ค าว่า “รัฐบาลภูมิภาค” หมายถึง ผู้ว่าการ ข้าหลวง นายกเทศมนตรีและเจ้าหน้าที่รัฐระดับบริหาร 
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วนภูมิภาค และค าว่า “การปกครองตนเองของภูมิภาค”หมายถึง สิทธิ อ านาจ 

                                                           
361 International Labour Organization, “Regional Government,” Retrieved on  22 

June 2018  from http://www.ilo.org. 
362 มาตรา 1 ของรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียก าหนดให้รัฐอินโดนีเซียเป็นรัฐเดี่ยวใน

รูปแบบของสาธารณรัฐ (The State of Indonesia shall be a unitary state in the form of a 
republic) โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุข (มาตรา 4) ดังนั้น จึงแบ่งการปกครองเป็นระดับภูมิภาค 
มิใช่ระดับมลรัฐดังเช่นประเทศท่ีเป็นรัฐรวม  
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และหน้าที่ของภูมิภาคในการบริหารจัดการกิจการของตนเองเพ่ือผลประโยชน์ของประชาชน 
ในท้องถิ่นของตนตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้ (มาตรา 1)  

(2) การจัดตั้งภูมิภาค การแบ่งเขตภูมิภาคกระท าได้โดยตราเป็นกฎหมายระดับ 
รัฐบัญญัติ โดยที่ภูมิภาคหนึ่งอาจเกิดจากการรวมภูมิภาคตั้งแต่สองภูมิภาคขึ้นไปเข้าด้วยกันหรือเกิดจาก
การแบ่งภูมิภาคออกเป็นหลายภูมิภาคก็ได้ โดยจะต้องมีการก าหนดรายละเอียด คือ ชื่อ อาณาเขต 
เขตแดน เมืองหลัก วิธีการได้มาซึ่งสมาชิกสภาภูมิภาค วิธีการแต่งตั้งหัวหน้าส่วนภูมิภาค (Regional 
head) รวมถึงวิธีการโอนบุคคลากร งบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ (มาตรา 4) และการยกเลิกภูมิภาค 
ให้กระท าได้โดยออกเป็นกฎหมายระดับรัฐบัญญัติเช่นเดียวกับการจัดตั้งภูมิภาค แต่ในกรณีที่มีการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับภูมิภาค เช่น การเปลี่ยนชื่อเรียกภูมิภาค การย่นหรือขยายเขต
แดน การย้ายสถานที่ตั้งเมืองหลัก เป็นต้น ไม่จ าต้องออกกฎหมายเป็นรัฐบัญญัติแต่ให้สามารถกระท า
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้โดยการออกเป็นระเบียบของรัฐบาลซึ่งเป็นกฎหมายล าดับรอง (มาตรา 7) 

(3) กิจการของภูมิภาค ภูมิภาคมีอ านาจหน้าที่ด าเนินกิจการของรัฐทุกประเภทยกเว้น
กิจการของรัฐบาลกลางโดยเฉพาะ 5 กิจการ ได้แก่ 1) กิจการด้านนโยบายต่างประเทศ 2) กิจการด้าน
การทหาร กิจการด้านความมั่นคงของประเทศ 3) กิจการด้านนโยบายการเงินและการคลัง 
ของประเทศ 4) กิจการซึ่งใช้อ านาจตุลาการ และ 5) กิจการด้านการศาสนา (มาตรา 10)  

นอกจากนี้ กฎหมายยังก าหนดให้ทุกภูมิภาคต้องจัดให้มีกิจการภาคบังคับเพ่ือบริการ
ประชาชนในพ้ืนที่ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละภูมิภาค 14 รายการ ได้แก่ 1) การพัฒนาและ
ควบคุมผังเมือง 2) การจัดให้มโีครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 3) การรักษาความสงบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง 4) การบริการด้านสาธารณสุข 5) การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 6) การ
จัดการปัญหาสังคมในชุมชน เช่น ปัญหาการว่างงาน ปัญหาคนไร้บ้าน เป็นต้น 7) การจัดอัตราก าลัง
ในการบริหารงานภูมิภาค 8) การพัฒนาระบบสหกรณ์ ธุรกิจชุมชนและธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(Small and Medium Enterprises)  9) การจัดการสิ่งแวดล้อม 10) การให้บริการด้านเกษตรกรรม 
11) การจัดเก็บข้อมูลประชากรและสถิติ 12) การจัดให้มีบริการสาธารณะทางปกครอง (Public 
administrative services)363 13) การจัดให้มีบริการสาธารณะด้านการลงทุนและพาณิชยกรรม 

                                                           
363 บริการสาธารณะทางปกครอง (Public administrative services)  หมายถึง กิจกรรม 

ที่รัฐจัดท าขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการของส่วนรวมซึ่งอยู่ ในความอ านวยการของภาครัฐโดยมี
วัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน ด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรม เช่น  
การบริการสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในท้องถิ่น การป้องกันอุบัติภัยทางถนน การป้องกันและบรรเทาสา
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(Capital investment services)364 และ 14) การด าเนินกิจการอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาสวัสดิการประชาชน
ในภูมิภาค (มาตรา 13)  

(4) งบประมาณของส่วนภูมิภาค นอกจากจะได้รับจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลกลาง
แล้ว ส่วนภูมิภาคยังมีอ านาจจัดเก็บภาษีท้องถิ่นและค่าธรรมเนียมอ่ืน (Regional tax and levies)  
ซึ่งเป็นเงินที่ได้จากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในภูมิภาค และมีอ านาจด าเนินกิจกรรมหารายได้
ให้แก่ส่วนภูมิภาคอีกด้วย (มาตรา 21)  

(5) การบริหารงานของภูมิภาค กฎหมายก าหนดให้มีการถ่วงดุลกันระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติ
ของภูมิภาคกับฝ่ายบริหารของภูมิภาค โดยมี “สภาภูมิภาค” ซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติของภูมิภาคมีอ านาจ
หน้าที่ออกกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของส่วนภูมิภาคเพ่ือเป็นกรอบการใช้อ านาจของฝ่ายบริหาร 
ของภูมิภาค รวมถึงให้ความเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายของภูมิภาคตามที่ฝ่ายบริหารของภูมิภาคเสนอมา  

ส่วน “หัวหน้าภูมิภาค” ซึ่งเป็นฝ่ายบริหารของภูมิภาคมีอ านาจหน้าที่ในการบริหารจัดการ
กิจการของภูมิภาคภายใต้กรอบของกฎหมายที่สภาภูมิภาคซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติของภูมิภาคก าหนด 
(มาตรา 41)   ซึ่ งคณะท างานของฝ่ายบริหารส่วนภูมิภาคประกอบด้วย ผู้ว่าการ (Governor)  
เป็นหัวหน้าภูมิภาค (Regional Head) จ านวน 1 คน และรองผู้ว่าการ (Deputy governor) เป็นรอง
หัวหน้าภูมิภาค (Deputy Heads) จ านวน 1 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในภูมิภาค 
(มาตรา 24)  

(6) ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกลางและรัฐบาลภูมิภาค กฎหมายก าหนดความสัมพันธ์
ให้รัฐบาลกลางกระจายอ านาจด าเนินกิจการของรัฐที่มิใช่กิจการของรัฐบาลกลางโดยเฉพาะไปยัง     
ส่วนภูมิภาคเพ่ือตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในท้องถิ่น โดยให้ส่วนภูมิภาคบริหาร
จัดการกันเองภายใต้กรอบนโยบายพัฒนาประเทศซึ่งรัฐบาลกลางจะเป็นผู้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ
พร้อมกับสนับสนุนงบประมาณด าเนินการ ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ก าหนดให้รัฐบาลกลางมีหน้าที่ต่อรัฐบาล
ภูมิภาค ดังนี้  

                                                           

ธารณภัย และการจัดบริการห้องน้ าสาธารณะในท้องถิ่น การส่งเสริมการท่องเที่ยวและอาชีพ          
การพัฒนาป่าชุมชน และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณีท้องถิ่น เป็นต้น 

364 บริการสาธารณะด้านการลงทุนและพาณิชยกรรม (Capital investment services) 
หมายถึง กิจกรรมที่รัฐจัดท าขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการของส่วนรวมซึ่งอยู่ในความอ านวยการของ
ภาครัฐโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เติบโตและมีเสถียรภาพ เช่น การสนับสนุน
เงินทุนท ากิน สนับสนุนสินเชื่อธุรกิจในอัตราดอกเบี้ยต่ า สนับสนุนหลักประกันให้ธุรกิจเข้าถึงแหล่ง
เงินทุน เป็นต้น 
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(6.1) ด้านงบประมาณ รัฐบาลกลางมีหน้าที่จัดสรรงบประมาณให้รัฐบาลภูมิภาค 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารด าเนินการกิจการของภูมิภาคและเป็นแหล่งทุนส ารองให้รัฐบาล
ภูมิภาคกู้ยืมเงินการบริหารจัดการภูมิภาคด้วย (มาตรา 15)  

(6.2) ด้านนโยบายและบริการสาธารณะ รัฐบาลกลางมีอ านาจก าหนดกรอบนโยบาย
และมาตรฐานการให้บริการสาธารณะขั้นต่ าของรัฐบาลภูมิภาค จัดสรรเงินทุนในการให้บริการ
สาธารณะและประสานความร่วมมือระหว่างรัฐบาลภูมิภาคแต่ละภูมิภาค (มาตรา 16)  

(6.3) ด้านการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ รัฐบาลกลาง มีหน้าที่โอนหน้าที่และความ
รับผิดชอบ การใช้การบ ารุงรักษา การควบคุมผลกระทบ การเพาะปลูก การรักษาให้แก่รัฐบาลภูมิภาค 
การแบ่ งปั นผลประโยชน์ ร่ วมกันและการประสานความร่ วมมื อ ในการบริหารจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติระหว่างภูมิภาคแต่ละภูมิภาค (มาตรา 17)  

เมื่อรัฐบาลกลางได้จัดสรรงบประมาณมายังส่วนภูมิภาคแล้ว หัวหน้าภูมิภาคซึ่งเป็นฝ่าย
บริหารของภูมิภาคก็มีหน้าที่เสนอร่างงบประมาณรายจ่ายไปยังสภาภูมิภาคเพ่ือขอความเห็นชอบ  
ต่องบประมาณรายง่ายที่จะน าไปใช้ในกิจการของภูมิภาค และเมื่อได้รับการมติเห็นชอบงบประมาณ
รายจ่ายดังกล่าวแล้ว ฝ่ายบริหารของภูมิภาคจึงจะสามารถน างบประมาณที่รัฐบาลกลางจัดสรร 
มาให้ออกใช้ด าเนินกิจกรรมตามแผนงานที่ก าหนดไว้ แต่ก็ยังคงมีหน้าที่รายงานผลการปฏิบัติงาน  
แก่สภาภูมิภาคและรัฐบาลกลางเพ่ือให้ได้รับการตรวจสอบการใช้งบประมาณตามกฎหมายต่อไป  

นอกจากนี้ ในระหว่างที่ฝ่ายบริหารของภูมิภาคใช้จ่ายงบประมาณและมีพฤติการณ์     
ส่อไปในทางทุจริตนั้น ประธานาธิบดีมีอ านาจสั่งพักงานและสอบสวนการกระท าความผิดของฝ่าย
บริหารของภูมิภาค ซึ่งเป็นการถ่วงดุลการใช้อ านาจของรัฐบาลภูมิภาคได้อีกทางหนึ่งด้วย (มาตรา 30 
และมาตรา 37) 

อย่างไรก็ดี มีความเห็นทางวิชาการว่า กลไกการกระจายอ านาจของประเทศอินโดนีเซีย
ดังกล่าวยังมิใช่การกระจายอ านาจแก่ประชาชน (Decentralization of power) อย่างแท้จริง 
เนื่องจากประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อ านาจของรัฐบาลภูมิภาคที่ได้รับเลือกตั้ง
ขึ้นมาเท่าที่ควร365 

 
2.2 กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรรายได้ระหว่างรัฐบาลกลางและรัฐบาลภูมิภาค (Law No. 33 

of 2004 on Fiscal Balance between the Central and Regional Government)366 

                                                           
365 Rachmad Darmawan, supra note 357. 
366 GITEWS, “Status,” Retrieved on 22 June 2018 from http://www.gitews.org/. 
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 กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรรายได้ระหว่างรัฐบาลกลางและรัฐบาลภูมิภาค (Law No. 33 
of 2004 on Fiscal Balance between the Central and Regional Government) บัญญัติขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนและจัดสรรเงินเพ่ือการท างานของรัฐบาลที่ได้ถ่ายโอนให้รัฐบาลภูมิภาค
ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยรัฐบาลภูมิภาค โดยอยู่บนพ้ืนฐานของหลักการที่ว่า “เงินไปตามภารกิจ” 
(Money follows function) และเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการตามรัฐธรรมนูญ ฉบับปี ค.ศ. 1945  
(พ.ศ. 2488) มาตรา 18 เอ วรรคสอง ที่ก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกลางกับรัฐบาลภูมิภาค
ในด้านการเงิน การให้บริการสาธารณะและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรอ่ืน 
ให้เป็นไปอย่างเท่าเทียมและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จึงถือได้ว่าเป็นกฎหมายที่เพ่ิมศักยภาพ 
ให้กับรัฐบาลภูมิภาคในการด าเนินกิจการของรัฐตามที่ได้รับมอบหมายได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
หลักการดังกล่าวเห็นได้จากการก าหนดนิยามค าว่า “การจัดสรรรายได้ระหว่างรัฐบาลกลาง 
และรัฐบาลภูมิภาค” หมายถึง การแบ่งปันรายได้ที่เป็นธรรม ได้สัดส่วน เป็นประชาธิปไตย โปร่งใส 
และมีประสิทธิภาพเพ่ือสนับสนุนทางการเงินส าหรับการด าเนินกิจการของรัฐที่ได้มาจากการกระจาย
อ านาจ การแบ่งสรรอ านาจ และการร่วมกันบริหารจัดการโดยค านึงถึงศักยภาพ เงื่อนไข และความ
ต้องการของภูมิภาค (มาตรา 1 วรรคสาม) ส่วนนิยามถ้อยค าอ่ืน ๆ นั้น จะใช้นิยามเดียวกับที่ก าหนด 
ในกฎหมายว่าด้วยรัฐบาลภูมิภาค (Law No. 32 of 2004 on Regional Government) เป็นส่วนใหญ่  

กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรรายได้ระหว่างรัฐบาลกลางและรัฐบาลภูมิภาคประกอบด้วย
บทบัญญัต ิ110 มาตรา แบ่งออกเป็น 14 หมวด มีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

(1) ก าหนดหลักการพ้ืนฐานในการจัดสรรรายได้ระหว่างรัฐบาลกลางและรัฐบาล
ภูมิภาคตามหลักการกระจายอ านาจ การแบ่งสรรอ านาจ และการร่วมมือกันบริหารจัดการ 

(2) ก าหนดรายละเอียดของที่มาของรายได้ของรัฐบาลภูมิภาค ประกอบด้วยรายได้ 
ที่เป็นของภูมิภาคเอง รายได้ที่รัฐบาลกลางจัดสรรให้ รายได้จากการกู้ยืม และรายได้ตามกฎหมายอ่ืน 
ดังนี้ 

(ก) รายได้ของภูมิภาคเอง ได้แก่ รายได้จากภาษีและค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บได้
เอง และผลประโยชน์ที่ได้จากการจัดการทรัพย์สินของภูมิภาค 

(ข) รายได้ที่รัฐบาลกลางจัดสรรให้เป็นรายปี ประกอบด้วย เงินที่จัดสรรจาก
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ซึ่งประกอบด้วยเงิน 4 ประเภท (มาตรา 10) ได้แก่ 1) เงินที่จัดสรรจาก
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีค่าเช่า และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และเงินที่ได้จากการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ (มาตรา 11) 2) เงินจัดสรรทั่วไป อย่างน้อยร้อยละ 26 ของเงินได้สุทธิของประเทศ 
(มาตรา 27) และ 3) เงินจัดสรรพิเศษจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเพ่ือประกอบกิจการของ
ภูมิภาคเป็นการเฉพาะตามที่จะระบุไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี (มาตรา 39) และ 4) เงินให้
เปล่าและเงินช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน (มาตรา 43 และมาตรา 46) 
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(ค) รายได้จากการกู้ยืมเงิน รัฐบาลภูมิภาคสามารถกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินกู้
ภายในประเทศเท่านั้น ไม่มีอ านาจกู้ยืมจากต่างประเทศโดยตรง อีกทั้งการกู้เงินจะท าได้เฉพาะ 
เพ่ือวัตถุประสงค์ในการเร่งการพัฒนาทางเศรษฐกิจของภูมิภาคและพัฒนาการให้บริการสาธารณะ 
ดังนั้น จึงกู้เงินได้เฉพาะเพ่ือใช้ในโครงการที่สร้างรายได้กลับคืนมา หรือเป็นการกู้เงินเพ่ือรักษา 
ดุลงบประมาณประจ าปี (มาตรา 50) ทั้งนี้ กฎหมายได้ก าหนดเพดานการกู้เงินไว้ไม่เกินร้อยละ 75 
ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีก่อนหน้าปีที่จะกู้เงิน (มาตรา 54) นอกจากการกู้เงินดังกล่าว 
กฎหมายนี้ยังก าหนดให้รัฐบาลภูมิภาคมีอ านาจออกพันธบัตรของภูมิภาคได้เองโดยความเห็นชอบ 
ของสภาภูมิภาคและรัฐบาลกลาง (มาตรา 58) แต่ห้ามรัฐบาลกลางค้ าประกัน (มาตรา 59) โดยรัฐบาล
ภูมิภาคจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสี่ยงที่เกิดจากการออกพันธบัตรของภูมิภาคตนเอง  

(ง) รายได้ตามกฎหมายอ่ืน นอกจากรายได้ 3 ประเภทข้างต้น เช่น รายได้จาก 
ผลประกอบกิจการของรัฐวิสาหกิจของภูมิภาค รายได้จากการบริการสาธารณะของภูมิภาค เป็นต้น      
ให้เป็นไปตามบทบัญญัติกฎหมายเฉพาะที่ให้อ านาจรัฐบาลภูมิภาคจัดการหารายได้นั้น 

(3) ก าหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการรายได้ของภูมิภาคโดยเป็นไปตามล าดับ
ความส าคัญ มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล ประหยัด โปร่งใส และมีความรับผิดชอบตามที่กฎหมาย 
และกฎระเบียบก าหนดไว้  ซึ่ งจะต้องก าหนดโดยค านึงถึงความเป็นธรรม ความได้สัดส่วน  
และประโยชน์ของสาธารณะ ดังนั้น ที่มาของรายได้และค่าใช้จ่ายประจ าปีจะต้องระบุไว้ ใน
งบประมาณประจ าปี และการแก้ไขเปลี่ยนแปลง การตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณจะต้องก าหนด
เป็นประจ าทุกปีในข้อบังคับของภูมิภาค หรือ Perda (มาตรา 66)  

(4) ก าหนดมาตรการในการบริหารจัดการรายได้ของภูมิภาคเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส
และตรวจสอบได้มากยิ่งขึ้น โดยจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารทางการเงินของภูมิภาค (Regional 
Finance Information System) ในระดับชาติ เพ่ือการก าหนดนโยบายการคลังและการควบคุม  
เพ่ือแสดงข้อมูลทางการเงินของรัฐบาลภูมิภาคในระดับชาติ เพ่ือก าหนดนโยบายทางการเงิน 
ของภูมิภาค เพ่ือก ากับดูแล ควบคุม และประเมินผลการใช้จ่ายเงินของภูมิภาค โดยรัฐบาลกลาง  
เป็นผู้บริหารจัดการระบบข้อมูลดังกล่าวโดยต้องเปิดเผยข้อมูลในระบบให้ประชาชนเข้าถึงได้ (มาตรา 
101 ประกอบมาตรา103) 

(5) กลไกการการตรวจสอบการบริหารจัดการรายได้ของภูมิภาค ก าหนดให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารทางการเงินของภูมิภาค (Regional Finance Information) ให้เป็นข้อมูล
สาธารณะที่ประชาชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว ประกอบไปด้วยข้อมูล 6 รายการ  
ได้แก่ รายงานผลการปฏิบัติการตามแผนงบประมาณงบการเงิน งบกระแสเงินสด รายงานการบริหาร
กองทุน รายงานสถานะทางการเงิน และข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพทางการคลังของภูมิภาค (Regional 
fiscal capacity) โดยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานทางบัญชี 
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(Government Accounting Standards) ภายใต้การก ากับดูแลของกรมบัญชีของรัฐบาลกลาง  
และสภาภูมิภาคท้องที่นั้นได้มีมติรับรองไว้โดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว (มาตรา 102) เพ่ือให้มีการก ากับ
ดูแลการใช้จ่ายของรัฐบาลภูมิภาคโดยรัฐบาลกลางและมีการตรวจสอบภายนอกจากภาคประชาชน 

 
2.3 กฎหมายว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Law No. 37 of 2008 

on Ombudsman of the Republic of Indonesia)367 
 กฎหมายว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Law No. 37 of 2008 

on Ombudsman of the Republic of Indonesia) ประกอบด้วยบทบัญญัติ 47 มาตรา แบ่งออกเป็น 
12 หมวด มีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดให้มีผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งมีอ านาจตรวจสอบและก ากับดูแล 
การปฏิบัติงานของหน่วยงานรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีประสิทธิภาพ มีการบริหารบ้านเมืองที่ดีและ
ปราศจากการทุจริต จึงมีส่วนในการช่วยเพิ่มศักยภาพของระบบราชการได้โดยสรุปสาระส าคัญ ดังนี้  

(1) กฎหมายก าหนดให้จัดตั้ง “ผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย”      
ซึ่งเป็นองค์กรของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการใช้อ านาจของหน่วยงานรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจของรัฐบาลกลาง รัฐวิสาหกิจของรัฐบาลภูมิภาค องค์การมหาชนซึ่งเป็นองค์กรของรัฐ 
ที่มีอ านาจหน้าที่จัดท าบริการสาธารณะโดยมีการบริหารจัดการแบบเอกชน (State owned legal 
person) รวมถึงเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้จัดท าบริการสาธารณะ (Private Sector Entity)  
โดยผู้ตรวจการแผ่นดินมีสถานะเป็นเป็นองค์กรอิสระไม่มีความสัมพันธ์เชิงองค์กรกับส่วนราชการ 
และหน่วยงานของรัฐและไม่ถูกแทรกแซงจากเจ้าหน้าที่อ่ืนใดของรัฐ (มาตรา 2)  

(2) กฎหมายก าหนดการได้มาซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย      
ซึ่งเป็นองค์กรในรูปของคณะบุคคล โดยองค์คณะของผู้ตรวจการแผ่นดิน ประกอบด้วยสมาชิกจ านวน 
9 คน ได้แก่ หัวหน้าผู้ตรวจการแผ่นดิน รองหัวหน้าผู้ตรวจการแผ่นดิน และสมาชิกของคณะ
ผู้ตรวจการแผ่นดินอีก 7 คน ในกรณีที่หัวหน้าผู้ตรวจการแผ่นดินไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้      
รองหัวหน้าผู้ตรวจการแผ่นดินปฏิบัติหน้าที่แทน (มาตรา 11) ทัง้นี้ สมาชิกในองค์คณะของผู้ตรวจการ
แผ่นดินดังกล่าวมาจากการคัดเลือกของสภาผู้แทนราษฎรโดยจากรายชื่อที่ประธานาธิบดีเสนอ 
(มาตรา 14) โดยประธานาธิบดีจะท าการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยบุคลากร 
จากภาครัฐ ทนายความ นักวิชาการ ผู้แทนของชุมชน ท าหน้าที่รับสมัครผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับการ
คัดเลือกเป็นสมาชิกคณะผู้ตรวจการแผ่นดิน ท าการลงทะเบียนผู้สมัคร คัดเลือกรายชื่อผู้สมัคร  

                                                           
367 FLEVIN, “Law No. 37 of 2008 on Ombudsman of the Republic of Indonesia,” 

Retrieved on 22 June 2018  from http://www.flevin.com. 
 



277 
 

ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และเสนอรายชื่อต่อประธานาธิบดี ซึ่งคณะกรรมการสรรหาจะต้องท างานด้วย
ความโปร่งใสและให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้วย (มาตรา 15) เมื่อได้รายชื่อแล้วประธานาธิบดีจะเสนอ
รายชื่อดังกล่าวให้แก่สภาผู้แทนราษฎรภายใน15 วัน นับแต่วันที่ได้รับรายชื่อจากประธานาธิบดี 
เพ่ือให้สภาผู้แทนราษฎรคัดเลือกบุคคลจากรายชื่อดังกล่าวจ านวน 9 คน ภายใน30 วัน เมื่อคัดเลือก
ได้แล้ว จะต้องส่งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ประธานาธิบดีท าการแต่งตั้งภายในวัน 14 วัน นับแต่ 
วันที่ได้รับรายชื่อจากสภาผู้แทนราษฎร (มาตรา 16) 

(3) กฎหมายก าหนดให้ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินตั้งอยู่ ในเมืองหลวงของ
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และมีเขตอ านาจทั่วอาณาจักรอินโดนีเซีย นอกจากนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินยังอาจ
แต่งตั้งส านักงานผู้แทนในจังหวัด เขต หรือเทศบาลได้ (มาตรา 5) โดยมีผู้ตรวจการแผ่นดินภูมิภาคท า
หน้าที่แทนผู้ตรวจการแผ่นดินโดยขึ้นตรงต่อผู้ตรวจการแผ่นดินและให้ได้รับความช่วยเหลือจากผู้ช่วย
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ทั้งนี้ ผู้ตรวจการแผ่นดินภูมิภาคมีอ านาจหน้าที่เช่น เดียวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน 
(มาตรา 43) 

(4) ผู้ตรวจการแผ่นดินมีหน้าที่และอ านาจ ดังนี้ (มาตรา 7 และมาตรา 8)  
(4.1) รับเรื่องราวร้องเรียนที่มีเหตุอ้างว่ามีการใช้อ านาจทางปกครองมิชอบ 

(Maladministration) ซึ่งหมายถึง พฤติการณ์อันเกิดจากการใช้อ านาจทางปกครองขัดหรือเกินกว่าที่
กฎหมายให้ก าหนดไว้ หรือการใช้อ านาจทางปกครองเพ่ือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบเพ่ือตนหรือ
ผู้อ่ืน รวมถึงการเพิกเฉย (Ignorance) หรือประมาทเลินเล่อในการท าค าสั่งทางปกครองโดยไม่ใช้
ความระมัดระวังตามสมควร (Negligence) และก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืน ทั้งกรณีประมาท
เลินเล่อทั่วไปและกรณีประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง (มาตรา 1) 

(4.2) ด าเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน 
(4.3) ติดตามผลเรื่องร้องเรียนที่อยู่ในเขตอ านาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน 
(4.4) สืบสวนการใช้อ านาจทางปกครองมิชอบ (Maladministration) โดย 

ไม่จ าต้องมีค าร้องเรียนจากผู้เสียหาย 
(4.5) ประสานความร่วมมือกับองค์กรหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รวมถึงองค์กร 

ซึ่งไม่ใช่รัฐ (NGOs) และบุคคลธรรมดา 
(4.6) สร้างเครือข่าย 
(4.7) ด าเนินการเชิงป้องกันไม่ให้มีการใช้อ านาจทางปกครองมิชอบ  
(4.8) ด าเนินการอ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด 
(4.9) สั่งให้คู่กรณี พยาน ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาส่งมอบเอกสารหรือ

ข้อมูลที่แสดงถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ร้องเรียน 
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(4.10) ตรวจสอบ พิจารณา และตัดสินใจ จากหนังสือหรือเอกสารต่าง ๆ ที่ได้รับ
จากผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียน เพ่ือให้ได้รับความจริง  

(4.11) เรียกให้บุคคลชี้แจงหรือส่งเอกสารที่จ าเป็น 
(4.12) ออกหมายเรียกผู้ร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน และบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับ  

เรื่องร้องเรียน 
(4.13) จ าหน่ายค าร้องเรียน เนื่องจากสามารถตกลงกันได้ด้วยวิธีการไกล่เกลี่ย

หรือการประนีประนอมตามที่ทั้งสองฝ่ายร้องขอ 
(4.14) ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการจ าหน่ายค าร้อง การจ่ายค่าเสียหายและ

ค่าชดเชยให้แก่ฝ่ายที่เสียหาย 
(4.15) เปิดเผยข้อมูล ข้อสรุป และค าแนะน าเพ่ือประโยชน์สาธารณะ  
(4.16) ให้ค าแนะน าแก่ประธานาธิบดี หัวหน้ารัฐบาลภูมิภาค หรือเจ้าหน้าที่

ระดับสูงเกี่ยวกับการแก้ไขหรือการปรับปรุงการจัดการหรือวิธีการให้บริการสาธารณะให้มีความ
ถูกต้อง 

(4.17) ให้ค าแนะน าแก่สภาผู้แทนราษฎร ประธานาธิบดี สภาภูมิภาค หรือ
หัวหน้าภูมิภาคเกี่ยวกับการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายหรือระเบียบอ่ืนใดเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการบริหาร
จัดการที่ไม่ด ี

(5) กฎหมายก าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการร้องเรียนไว้ ดังนี้  
(5.1) ผู้มีสิทธิร้องเรียน ได้แก่ บุคคลสัญชาติอินโดนีเซียหรือผู้มีถิ่นอาศัยใน

อินโดนีเซียซึ่งได้รับกระทบกระเทือนสิทธิจากการใช้อ านาจทางปกครองที่มิชอบ (Maladministration) 
หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว 

(5.2) แบบค าร้อง ค าร้องเรียนต้องปรากฏชื่อ สถานที่เกิด วันเดือนปีเกิด 
สถานภาพ อาชีพ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราวที่ประสงค์จะร้องเรียนโดยละเอียด 
ถ้าหากได้มีการฟ้องร้องด าเนินคดีมาแล้วก็ให้แนบค าวินิจฉัยประกอบมาด้วย โดยให้ยื่นค าร้องเรียน
ภายในเวลาไม่เกิน 2 ปีนับจากวันเกิดเหตุหรือวันที่มีค าวินิจฉัยเกี่ยวข้อร้องเรียน  

 (5.3) ขั้นตอนการด าเนินการ เมื่อได้รับค าร้องเรียนแล้วให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน  
ท าการตรวจสอบข้อร้องเรียน หากข้อร้องเรียนนั้นไม่สมบูรณ์ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ร้องเรียนท าการ
แก้ไขภายใน30 วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งและหากผู้ร้องเรียนไม่ด าเนินการแก้ไขในเวลาที่
ก าหนดก็ให้ถือว่าทิ้งข้อร้องเรียนและจ าหน่ายค าร้องออกจากสารบบความ (มาตรา 25) ในกรณ ี
ที่ค าร้องเรียนมีความสมบูรณ์แล้วให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาว่าเรื่องที่ร้องเรียนอยู่ ในอ านาจ 
ของผู้ตรวจการแผ่นดินหรือไม่และแจ้งผู้ร้องเรียนทราบภายใน7 วันท าการ หากเรื่องราวร้องเรียนอยู่
ในอ านาจของผู้ตรวจการแผ่นดินก็ให้หมายเรียกคู่กรณี พยาน ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
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มาให้ถ้อยค าภายใน14 วัน และถ้าออกหมายเรียกเกินกว่า 3 ครั้งแล้ว คู่กรณีได้รับหมายเรียก 
แต่เพิกเฉยไม่มาให้ถ้อยค าก็ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ านาจด าเนินการประสานงานต่อเจ้าพนักงาน
ต ารวจออกหมายจับก็ได้ (มาตรา 31) เมื่อได้สอบสวนข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้วให้ผู้ตรวจการแผ่นดินท า
ความเห็นเป็นข้อเสนอแนะ (Recommendation) ภายใน60 วันท าการ เพ่ือให้หน่วยงานหรือผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องปฏิบัติการตามข้อเสนอแนะ ถ้าหากหน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจการ
แผ่นดินเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามก็ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอรายงานต่อสภาผู้แทนราษฎรหรือ
ประธานาธิบดี             เพ่ือด าเนินการลงโทษทางวินัยตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องก าหนด
ต่ อ ไ ป  ( ม า ต ร า  26  
ถึงมาตรา 41) 

(6) กฎหมายก าหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดินต้องเสนอรายงานรายไตรมาสและรายงาน
ประจ าปีต่อสภาผู้แทนราษฎรและประธานาธิบดี โดยรายงานประจ าปีต้องยื่นในเดือนแรกของทุกปี 
และอาจเสนอรายงานพิเศษเพ่ิมเติมได้ด้วย ซึ่งรายงานประจ าปีและรายงานพิเศษดังกล่าวจะได้รับ   
การเผยแพร่ภายหลังจากได้ยื่นต่อสภาผู้แทนราษฎรและประธานาธิบดีแล้ว (มาตรา 42) 

(7) กฎหมายก าหนดโทษทางอาญาในกรณีผู้ใดขัดขวางการสืบสวนสอบสวนของ
ผู้ตรวจการแผ่นดินไว้ให้ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 พันล้านรูปีอินโดนีเซีย (มาตรา 
44) 

 
2.4 กฎหมายว่าด้วยการบริการสาธารณะ (Law No. 25 of 2009 on Public Services)368 

 กฎหมายว่าด้วยการบริการสาธารณะ (Law No. 25 of 2009 on Public Services) 
ประกอบด้วย บทบัญญัติ 62 มาตรา แบ่งออกเป็น 10 หมวด มีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดมาตรฐาน 
ขั้นต่ าในการให้บริการสาธารณะของหน่วยงานทางปกครอง ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ 
ความผูกพันของคู่กรณีต่อการได้รับบริการสาธารณะจากหน่วยงานทางปกครองโดยอาศัยหลัก 
ธรรมาภิบาล (good governance) หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี (good corporate governance) 
หลักความคุ้มครองทางกฎหมาย (legal protection) และหลักความเที่ยงตรงทางกฎหมาย (legal 
certainty) ซึ่งเป็นการยกระดับมาตรฐานระบบราชการของประเทศอินโดนีเซีย โดยมีสาระส าคัญ 
ดังนี้ 

(1) “บริการสาธารณะ (Public Service)” หมายถึง กิจกรรมที่หน่วยงานผู้ให้บริการ    
ซึ่งเรียกว่า “pelaksana” (public services operators) จัดให้มีขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการ

                                                           
368 Michael Buehler, “Indonesia’s Law on Public Services: Changing State-

Society Relations or Continuing Politics as Usual?,” supra note 360, p. 67-73. 
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บริการตามกฎหมายของประชาชนอินโดนีเซียและผู้อาศัยในประเทศอินโดนีเซียทั้งในด้านการศึกษา 
การค้าการลงทุน ที่อยู่อาศัย การติดต่อสื่อสาร ข้อมูลข่าวสาร สิ่งแวดล้อม สุขภาพ การประกันสังคม 
พลังงาน การธนาคาร การคมนาคมทรัพยากรธรรมชาติ การท่องเที่ยว (มาตรา 1 และมาตรา 5) 

(2) ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมาย กฎหมายว่าด้วยการบริการสาธารณะบังคับใช้แก่
กรณีการให้บริการสาธารณะของหน่วยงานของรัฐ และยังบังคับใช้แก่กรณีการให้บริการสาธารณะ
ของหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน รวมถึงเอกชนซึ่งได้รับมอบหมายให้จัดท าบริการ
สาธารณะ   

(3) กฎหมายว่าด้วยการบริการสาธารณะได้ก าหนดสาระส าคัญเกี่ยวกับมาตรฐาน
ขึ้นต่ าในการให้บริการสาธารณะเพ่ือคุ้มครองสิทธิของประชาชนในการได้รับบริการสารธารณะ  
เช่น การก าหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนในการให้บริการสาธารณะ (มาตรา 21) การก าหนดอัตราภาษี
และค่าธรรมเนียมที่ชัดเจน (มาตรา 31) เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน 
ผู้ให้บริการสาธารณะ (มาตรา 10) นอกจากนี้ หน่วยงานผู้ให้บริการสาธารณะมีความผูกพันที่จะต้อง
ปฏิบัติหน้าที่การให้บริการสาธารณะตามค าแนะน าของผู้ตรวจการแผ่นดิน สภาผู้แทนราษฎร  
และสภาภูมิภาค ซึ่งกฎหมายได้ก าหนดกลไกการตรวจสอบการให้บริการสาธารณะทั้งจากภายนอก
และภายในหน่วยงาน (มาตรา 35 และ มาตรา 36)  

(4) กลไกการตรวจสอบหน่วยงานผู้ให้บริการสาธารณะทั้งจากภายนอกและภายใน
หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริการสาธารณะ มีรายละเอียดดังนี้ 

(4.1) กลไกการตรวจสอบภายใน  
กลไกการตรวจสอบภายในเป็นการตรวจสอบโดยผู้บริหารระดับสูงและผู้ตรวจสอบ

ภายในองค์กรของหน่วยงานผู้ให้บริการสาธารณะเอง แบ่งออกเป็น 2 มาตรการ ได้แก่  
 1) มาตรการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการให้บริการสาธารณะ 

เพ่ือป้องกันการเกิดข้อผิดพลาดอันจะก่อให้เกิดปัญหาการร้องเรียนจากประชาชน โดย ในกรณี 
การบริการสาธารณะส่วนกลาง นั้นก าหนดให้รัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการจัดท ารายงาน 
การตรวจสอบติดตามและประเมินผลการบริการสาธารณะเสนอต่อประธานาธิบดีและรัฐสภา ส่วนใน
กรณีการบริการสาธารณะระดับภูมิภาคให้หัวหน้ารัฐบาลภูมิภาคจัดท ารายงานการตรวจสอบติดตาม
และประเมินผลการบริการสาธารณะต่อสภาของภูมิภาคและเสนอต่อรัฐมนตรีที่ก ากับดูแลเรื่องนั้น ๆ 
แล้วแต่กรณี (มาตรา 6) 

2) มาตรการตอบสนองปัญหาร้องเรียน กฎหมายก าหนดให้หน่วยงานผู้ให้บริการ
สาธารณะมีหน้าที่แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและผู้มีอ านาจพิจารณา          
ข้อร้องเรียน ตลอดจนขั้นตอนกระบวนการพิจารณาและระยะเวลาการด าเนินการ (มาตรา 36 มาตรา 
37 และมาตรา 50) 
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(4.2) กลไกการตรวจสอบจากภายนอก  
กลไกการตรวจสอบภายนอกเป็นการตรวจสอบโดยประชาชน ผู้ตรวจการแผ่นดิน และ

สภา แบ่งออกเป็น 3 กรณ ีได้แก่  
(4.2.1) การตรวจสอบโดยภาคประชาชน  
1) ประชาชนมีสิทธิร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานผู้ให้บริการสาธารณะ 

ผู้ตรวจการแผ่นดิน สภาผู้แทนราษฎร หรือสภาระดับภูมิภาค ในกรณีที่พบว่าหน่วยงานผู้ให้บริการ
สาธารณะกระท าละเมิด ละเลยหรือไม่ปฏิบัติการตามมาตรฐานที่กฎหมายก าหนด (มาตรา 40)       
และมีสิทธิที่จะได้รับพิจารณาข้อร้องเรียนอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม (มาตรา 44)  

2) ประชาชนมีสิทธิที่จะได้รับชดใช้ค่าเสียหายจากหน่วยงานผู้ ให้บริการ
สาธารณะที่กระท าละเมิดหรือไม่ปฏิบัติการตามมาตรฐานที่กฎหมายก าหนด (มาตรา 42)  

3) ประชาชนมีสิทธิจัดตั้งองค์กรก ากับดูแลการให้บริการสาธารณะทั้ง ใน
ระดบัชาติและระดับท้องถิ่นโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายว่าด้วยการให้บริการสาธารณะ เพ่ือส่งเสริม
การรวมกลุ่มกันของประชาชนให้มีการตรวจสอบรัฐได้อย่างเข้มแข็ง (มาตรา 39) และมีสิทธิเข้าร่วม
แสดงความคิดเห็นในการจัดท ามาตรฐานการให้บริการสาธารณะ (มาตรา 20) 

4) ประชาชนมีสิทธิเสนอค าฟ้องต่อศาลที่มีเขตอ านาจในคดีเกี่ยวกับการให้บริการ
สาธารณะ ดังนี้ 

สิทธิเสนอค าฟ้องต่อศาลปกครอง (The State Administrative Court) ในกรณี
ค าสั่งทางปกครองเก่ียวกับบริการสาธารณะไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามภายใต้กฎหมายว่าด้วย
การจัดตั้งศาลปกครอง (Law No. 5 of 1986) ที่ปรับปรุงแก้ไขโดย กฎหมาย No. 9 of 2004  
(Law No. 9 of 2004) โดยการฟ้องคดีปกครองมีเงื่อนไขบังคับก่อนว่าจะต้องมีการอุทธรณ์ 
ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของหน่วยงานนั้นเสียก่อนและฟ้องคดีต่อศาลปกครองภาย ใน90 
วันนับแต่วันที่มีค าวินิจฉัยอุทธรณ์ ซึ่งจะได้กล่าวถึงในบทถัดไป 

สิทธิเสนอค าฟ้องต่อศาลยุติธรรมท้องที่ที่มีเขตอ านาจ (The District Court)     
ในกรณีฟ้องขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระท าละเมิดอันเกี่ยวเนื่องจากการบริการ
สาธารณะ โดยการฟ้องคดีดังกล่าวต่อศาลยุติธรรมไม่มีเงื่อนไขบังคับก่อนเกี่ยวกับการฟ้องคดี 

สิทธิร้องทุกข์หรือกล่าวโทษเพ่ือขอให้เจ้าพนักงานต ารวจด าเนินคดีแก่ผู้กระท า
ความผิดอาญาอันเกี่ยวเนื่องจากการบริการสาธารณะ  

(4.2.2) การตรวจสอบโดยผู้ตรวจการแผ่นดิน 
นอกจากผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ านาจหน้าที่ในการตรวจสอบการบริการสาธารณะ

และท าข้อเสนอแนะ (Recommendation) เพ่ือให้หน่วยงานผู้ให้บริการสาธารณะปฏิบัติการตาม
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ข้อเสนอแนะ ถ้าหากหน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจการแผ่นดินเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตาม    
ก็ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอรายงานต่อสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานาธิบดีเพ่ือด าเนินการลงโทษ 
ทางวินัยต่อไป ซึ่งเป็นอ านาจทั่วไปของผู้ตรวจการแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน 
แห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Law No. 37 of 2008) ตามที่ได้กล่าวในส่วนที่แล้ว กฎหมายฉบับนี้ 
ยังก าหนดอ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินเพ่ิมเติมอีกว่าให้ผู้ตรวจการแผ่นดินท าหน้าที่ไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาทเกี่ยวกับการบริการสาธารณะอีกด้วย (มาตรา 50)  

(4.2.3) การตรวจสอบโดยสภา 
สภาผู้แทนราษฎรมีอ านาจหน้าที่รับและพิจารณารายงานการตรวจสอบติดตาม

และประเมินผลการบริการสาธารณะในส่วนกลาง ซึ่งรัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
กับการบริการสาธารณะเสนอขึ้นมาเพ่ือให้สภาใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่าย  
ในต่อไป 

สภาภูมิภาคมีอ านาจหน้าที่รับรายงานการตรวจสอบติดตามและประเมินผล 
การบริการสาธารณะในส่วนภูมิภาค ซึ่งหัวหน้ารัฐบาลภูมิภาคเสนอขึ้นมาเพ่ือให้สภาใช้ประกอบ 
การพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายในต่อไป 

ถ้าหากพิจารณาแล้วเห็นว่าการให้บริการสาธารณะมีข้อบกพร่อง เช่น ผู้ให้บริการ
สาธารณะไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน การไม่ด าเนินการให้บริการ
สาธารณะตามมาตรฐานที่กฎหมายก าหนด การละเลยข้อร้องเรียน การหลีกเลี่ยงกฎระเบียบเกี่ยวกับ 
การท าสัญญาจ้างให้บริการ หรือตกลงท าสัญญากับคู่สัญญาที่ขาดคุณสมบัติ เป็นต้น ก็ให้เสนอรายงาน 
ต่อประธานาธิบดีเ พ่ือด าเนินการลงโทษต่อไป โดยมาตรการลงโทษแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ      
(1) มาตรการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐ ได้แก่ แจ้งเตือนเป็นหนังสือ การลดเงินเดือน การลดต าแหน่ง      
การลงโทษวินัยและด าเนินคดีอาญา และ (2) มาตรการลงโทษหน่วยงานผู้ให้บริการสาธารณะ ได้แก่ 
การพักใช้ใบอนุญาต การเพิกถอนใบอนุญาต (มาตรา 54) 

 
  2.5 กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารข้าราชการและพนักงานราชการ (Law No. 5 of 2014 
on State Civil Apparatus)369 

  กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารข้าราชการและพนักงานราชการ (Law No. 5 of 
2014 on State Civil Apparatus) ประกอบด้วยบทบัญญัติ 141 มาตรา แบ่งออกเป็น 15 หมวด  

                                                           
369 Indolaw, “ Indonesian Law and Regulation Translations,”  Retrieved on  2 4  

June 2018  form http://www.lio.org. 
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ซึ่งบัญญัติขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปและเพ่ิมศักยภาพของระบบราชการ
โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

(1) กฎหมายก าหนดแนวทางการบริหารบุคคลภาครัฐให้ยึดถือตามหลักจรรยาข้าราชการ 
ความไม่เกรงกลัวต่ออิทธิพลทางการเมือง ความโปร่งใส่ ปราศจากการทุจริตและการไม่เลือกปฏิบัติ 
โดยก าหนดเป็นหลักการ 13 ประการ ได้แก่ 1) ความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ 2) การร่วมมือกัน
บูรณาการระหว่างหน่วยงาน 3) การให้อ านาจตัดสินใจ 4) ไม่อคติปราศจากการล าเอียง 5) โปร่งใส
ตรวจสอบได ้6) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 7) การเปิดเผยข้อมูล 8) การไม่เลือกปฏิบัติ 9) ความเป็น
น้ าหนึ่งใจเดียวกัน 10) ความเท่าเทียมเป็นธรรม และ 11) จัดให้มีสวัสดิการอย่างเหมาะสม (มาตรา 1)  

นอกจากนี้ กฎหมายยังก าหนดคุณลักษณะพ้ืนฐานของข้าราชการ 7 ประการ ได้แก่ 
1) เคารพสิทธิขั้นพื้นฐาน 2) ผู้มีคุณธรรมจริยธรรม 3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 4) มีทักษะมีความรู้
ความสามารถในงานที่ท า 5) เพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ 6) ปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบแห่งกฎหมาย  
และ7) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นมืออาชีพ (มาตรา 3) 

(2) บุคลากรของรัฐ (Apparatus State Civil) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่  
1) ข้าราชการพลเรือนสามัญ (Civil Servants) หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุ

แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการประจ า และได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือนจากรัฐ (มาตรา 7) 
2) พนักงานและลูกจ้างของรัฐ (Government Employee) หมายถึง บุคคลซึ่งได้ 

ตกลงท าสัญญาให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่ง โดยได้รับความคุ้มครอง
ตามกฎหมายแรงงาน (มาตรา 7) 

บุคลากรของรัฐมีอ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติการตามนโยบายของรัฐตามบทบัญญัติ 
ของกฎหมาย จัดให้มีบริการสาธารณะ และสร้างความเป็นเอกภาพให้แก่อินโดนีเซีย โดยปฏิบัติหน้าที่
ราชการอย่างมืออาชีพ ซื่อสัตย์สุจริตและปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง (มาตรา 11 และมาตรา 12)   

(3) กฎหมายก าหนดให้มีกลไกในการเพ่ิมศักยภาพให้แก่ข้าราชการ ประกอบด้วย
กลไก 3 ประการ ได้แก่  

(3.1) ให้มคีณะกรรมการบุคลากรภาครัฐ หรือ Komisi Aparatur Sipil Negara: 
KASN (Committee on State Civil Apparatus) มีที่มาจากการสรรหาบุคคลผู้มีความเหมาะสม 
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีและเสนอรายชื่อให้ประธานาธิบดีแต่งตั้ง ประกอบด้วยสมาชิก
จ านวน 7 คน ประธานกรรมการหนึ่งคน รองประธานกรรมการหนึ่งคน และสมาชิกอีก 5 คน  
โดยมีคุณสมบัติเป็นบุคคลซึ่งมีสัญชาติอินโดนีเซียและต้องเป็นผู้มีอายุไม่เกิน 50 ปี มีความเคารพ
หลักปัญจศิลาและรัฐธรรมนูญอย่างแท้จริง ไม่ได้เป็นผู้ด ารงด ารงต าแหน่งทางการเมือง ไม่เคยได้รับ
โทษค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก และมีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายสาธารณะ กฎหมาย หรือรัฐศาสตร์ (มาตรา 35 และมาตรา 38)  
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คณะกรรมการบุคลากรภาครัฐ (Committee on State Civil Apparatus)        
มีอ านาจหน้าที่ติดตามและตรวจสอบการท างานของข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างของรัฐ 
ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและประพฤติตนอยู่ ในวินัยจรรยาแห่งข้าราชการ และยังมีอ านาจ 
สั่งให้ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานซึ่ งบุคลากรภาครัฐที่ถูกร้องเรียนสังกัดอยู่   
(The Personal Officer Trustee) ด าเนินการสอบสวนการกระท าผิดวินัยและด าเนินการลงโทษ 
ทางวินัยตามกฎหมายของหน่วยงานนั้น หรือคณะกรรมการบุคลากรภาครัฐจะด าเนินการสอบสวน
การกระท าผิดวินัยและรายงานไปยังประธานาธิบดีเพ่ือด าเนินการลงโทษทางวินัยโดยตรงก็ได้  
ซึ่งมาตรการลงโทษของคณะกรรมการบุคลากรภาครัฐการลงโทษม ี7 มาตรการ ได้แก่  เตือน (Warning) 
ภาคทัณฑ์ (Reprimand) ปลดออก (Revocation) ยกเลิกค าสั่งแต่งตั้ง (Cancellation) สั่งให้คืนเงิน 
(Refund) ด า เนินการลงโทษทางวินัย (Disciplinary punishment)  และด า เนินการลงโทษ 
ตามกฎหมาย (Sanctions) (มาตรา 33) 

(3.2) ให้มีสถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ หรือ Lembaga Administrasi Negara: 
LAN (State Administration Institution) มีฐานะเป็นนิติบุคคลซึ่งอยู่ในก ากับดูแลของประธานาธิบดี 
(มาตรา 46) มีอ านาจหน้าที่ ในการพัฒนามาตรฐานในการศึกษาและฝึกอบรมของข้าราชการ 
ให้มีคุณภาพ ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการจัดให้การศึกษาและการฝึกอบรมบุคลากรภาครัฐเพ่ือพัฒนา
ความสามารถ ในการปฏิบัติงาน จัดหลักสูตรการศึกษาหรือการฝึกอบรม พิจารณาให้อนุญาต  
เพิกถอน หรือรับรองสถาบันจัดฝึกอบรมบุคลากรของรัฐ รวมไปถึงเสนอแนะด้านนโยบายการบริหาร
ข้าราชการไปยังรัฐมนตรีกิจการกฎหมายและสิทธิมนุษยชน ซึ่งรักษาการตามกฎหมายนี้ (มาตรา 43  
และมาตรา 45) 

(3.3) ให้มีหน่วยงานด้านบุคคลากรภาครัฐ หรือ Badan Kepegavaian Negara: 
BKN (State Personnel Body) มีอ านาจหน้าที่ดูแลการบริหารจัดการข้าราชการและจัดเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับข้าราชการ รวมถึงควบคุมการคัดเลือกข้าราชการ การพัฒนาและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการ พัฒนาระบบการเติบโตตามความสามารถของข้าราชการ ก าหนดมาตรฐานบรรทัด
ฐาน และวิธีการในการบริหารจัดการข้าราชการ รวมถึงก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐาน 
บรรทัดฐาน และวิธีการดังกล่าว (มาตรา 47 และมาตรา 48) 

(4) กระบวนการสรรหาบุคลากรภาครัฐ ให้พิจารณาการคัดเลือกบุคคลเข้าท างาน
โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถของบุคคลเป็นส าคัญ (มาตรา 69) การสิ้นสุดของการด ารงต าแหน่ง
หน้าที่ราชการ แบ่งออกเป็น 2 กรณี  

1) กรณีสิ้นสุดโดยได้รับบ าเหน็จ (Honorable discharge)  เมื่อมีเหตุใดเหตุหนึ่ง
เกิดขึ้น ได้แก่ ตาย ลาออก เกษียณอายุตามก าหนด เกษียณอายุก่อนก าหนด สุขภาพกายไม่แข็งแรง
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สมบูรณ์หรือจิตใจฟ่ันเฟือนจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ หรือต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้ได้รับ
โทษจ าคุกไม่เกิน 2 ปีเว้นแต่เป็นการกระท าความผิดโดยประมาท (มาตรา 87) 

ก าหนดการเกษียณอายุราชการ แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ กรณีข้าราชการหรือ
พนักงานราชการบริหารระดับสูง (Servant leadership position) เกษียณราชการเมื่ออายุครบ  
60 ปี และกรณีข้าราชการหรือพนักงานราชการทั่วไประดับปฏิบัติการ ช านาญการ และอ านวยการ 
เกษียณราชการเมื่ออายุครบ 58 ปี (มาตรา 90) 

2) กรณีสิ้นสุดโดยไม่ได้รับบ าเหน็จ (Dishonorable discharge) เมื่อมีเหตุใดเหตุ
หนึ่งเกิดขึ้น ได้แก่ ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ามีเจตนากระท าความผิดและต้องให้ได้รับโทษจ าคุก  
ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือกระท าการล่วงละเมิดอันเป็นปรปักษ์ต่อหลักหลักปัญจศิลาและรัฐธรรมนูญ 
(มาตรา 87) 

 
(3) บทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเพ่ิมศักยภาพของระบบราชการตามกฎหมาย มี 2 หน่วยงาน 
ได้แก่ 

  
3.1 ส านักงานเลขาธิการประธานาธิบดี  

ส านักงานเลขาธิการประธานาธิบดี  หรือ Kementerian Sekretariat Negara (State 
Secretariat Office) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ค.ศ.1945 (พ.ศ.2488) มีฐานะเทียบเท่ากระทรวง มี
หน้าที่รับผิดชอบในการสนับสนุนงานให้แก่ประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดี ในด้านวิชาการ ด้านการ
บริหารและด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผนในการใช้อ านาจของประธานาธิบดี และในการการใช้
อ านาจทางการทหาร รวมถึงรับผิดชอบงานด้านธุรการทั่วไป งานด้านการก ากับดูแล การบริหาร
ราชการแผ่นดิน ข้อมูลข่าวสาร และความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันต่าง ๆตลอดจนงานบริหารทรัพยากร
บุคคล 

ส านักงานเลขาธิการประธานาธิบดีมีบทบาทรับผิดชอบในการด าเนินการตามกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้องกับการเพ่ิมศักยภาพของระบบราชการ ดังนี้ 

(1) บทบาทในการก ากับดูแลสถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ (State Administration 
Institution) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อประธานาธิบดีที่มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนามาตรฐานการ
ฝึกอบรมของข้าราชการให้มีคุณภาพ จัดฝึกอบรมบุคลากรภาครัฐเพ่ือพัฒนาความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน จัดหลักสูตรการศึกษาหรือการฝึกอบรม พิจารณาให้อนุญาตสถาบันจัดฝึกอบรมบุคลากร
ของรัฐ รวมไปถึงเสนอแนะด้านนโยบายการบริหารบุคลากรภาครัฐ 
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(2) บทบาทในการรับเรื่องร้องเรียนและให้ความเห็นชอบแก่คณะกรรมการบุคลากร
ภาครัฐในการด าเนินการสอบสวนการกระท าผิดวินัยลงโทษทางวินัยแก่ข้าราชการ พนักงานราชการ
และลูกจ้างที่กระท าผิดกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานราชการและพนักงานราชการ (Law No. 5  
of 2014) ซึ่งเป็นกฎหมายก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับหลักการปฏิบัติงานที่ดีของบุคคลกรรัฐ 

(3) บทบาทในการรับเรื่องประสานงานการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรบุคคลผู้ที่เหมาะสม
จะด ารงต าแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยส่งรายชื่อให้สภาผู้แทนราษฎรท าการคัดเลือกและเสนอ
รายชื่อมาให้ประธานาธิบดีท าการแต่งตั้งให้มีอ านาจตามกฎหมายว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน 
แห่งสาธารณะรัฐอินโดนีเซีย (Law No. 37 of 2008) ซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินจะปฏิบัติหน้าที่ในตรวจ
ราชการและมีอ านาจท าข้อแนะเสนอแนะ (Recommend) ให้หน่วยงานรับไปปฏิบัติตามบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีเพ่ือพัฒนาศักยภาพของระบบราชการต่อไป 
 

3.2 กระทรวงยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน  
กระทรวงยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน หรือ Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia (Ministry of Justice and Human Rights) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ค.ศ. 1945 (พ.ศ. 
2488) ในวาระเริ่มแรกจัดตั้งขึ้นเป็นกระทรวงยุติรรมซึ่งเป็นหน่วยงานที่สืบทอดมาจากยุคอาณานิคม
ดัตช์ใน ค.ศ. 2001 (พ.ศ. 2544) ได้เปลี่ยนชื่อเป็น กระทรวงกิจการกฎหมายและสิทธิมนุษยชน 
(Ministry of Law and Human Rights) และต่อมาใน ค.ศ. 2004 (พ.ศ. 2547) ได้เปลี่ยนชื่อเป็น
กระทรวงยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน (Ministry of Justice and Human Rights) 

 กระทรวงยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการด้านกฎหมาย  
และสิทธิมนุษยชน ซึ่งครอบคลุมกิจการด้านการตรากฎหมาย ด้านข้าราชการและบุคคลากรของรัฐ  
ด้านการราชทัณฑ์ ด้านคนเข้าเมือง ด้านทรัพย์สินทางปัญญา อีกทั้งยังมีบทบาทในด้านการวิจัย 
และพัฒนาด้านกฎหมายและด้านทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่ปรึกษาให้แก่กระทรวง 
ต่าง ๆ เช่น กระทรวงเศรษฐกิจ กระทรวงการเมืองและความมั่นคง มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
เป็นหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบขึ้นตรงต่อประธานาธิบดี และการจัดระเบียบบริหารราชการ  
ในกระทรวงยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนทุกต าแหน่งขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง หน่วยงาน
ภายในกระทรวง ประกอบด้วย 1) ส านักงานปลัดกระทรวง 2) กรมกฎหมาย 3) กรมบริหารกฎหมาย
มหาชน 4) กรมราชทัณฑ์ 5) กรมตรวจคนเข้าเมือง 6) กรมทรัพย์สินทางปัญญา 7) ผู้ตรวจการ
กระทรวง 8) หน่วยงานพัฒนากฎหมายแห่งชาติ 9) หน่วยงานวิจัยและพัฒนา 10) หน่วยงานพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 11) ที่ปรึกษาพิเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเมืองและความมั่นคง 12) ที่ปรึกษา
พิเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการเศรษฐกิจ 13) ที่ปรึกษาพิเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการ
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สังคม 14) ที่ปรึกษาพิเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน และ 15) ที่ปรึกษา
พิเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงส่งเสริมการปฏิรูประบบราชการ 

กระทรวงยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนมีบทบาทต่อการพัฒนาศักยภาพระบบราชการ 
ในทางอ้อม โดยการคุ้มครองสิทธิของประชาชนในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ ซึ่งเป็นการยกระดับ
ศักยภาพระบบราชการให้มีความโปร่งใสเป็นธรรม 

(1) บทบาทการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในการใช้สิทธิร้องเรียน
การกระท าทางปกครองที่มิชอบ (Maladministration) ต่อผู้ตรวจการแผ่นตามกฎหมายว่าด้วย
ผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งสาธารณะรัฐอินโดนีเซีย (Law No. 37 of 2008)   

(2) บทบาทการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในการขอให้เปิดเผยข้อมูล
รัฐของผู้ให้บริการสาธารณะ การร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชาของผู้ให้บริการสาธารณะ การเสนอค าฟ้อง
ต่อศาลที่มีเขตอ านาจตามกลไกการตรวจสอบโดยภาคประชาชนในกฎหมายว่าด้วยการบริการ
สาธารณะ (Law No. 25 of 2009) 

(3) บทบาทการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในการขอให้เปิดเผยข้อมูล
ทางการเงินและงบประมาณรายจ่ายของภูมิภาค ตามกลไกการตรวจสอบโดยภาคประชาชน ใน
กฎหมายว่าด้วยรัฐบาลภูมิภาค (Law No. 32 of 2004) 

 
 3.3 คณะกรรมการบุคลากรภาครัฐ  

 คณะกรรมการบุคลากรภาครัฐ  หรือ Komisi Aparatur Sipil Negara:  KASN 
(Committee on State Civil Apparatus) มีที่มาจากการสรรหาบุคคลผู้มีความเหมาะสมโดย    
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีและเสนอรายชื่อให้ประธานาธิบดีแต่งตั้ง ประกอบด้วยสมาชิกจ านวน 
7 คน ประธานกรรมการหนึ่งคน รองประธานกรรมการหนึ่งคน และสมาชิกอีก 5 คน โดยมีคุณสมบัติ
เป็นบุคคลซึ่งมีสัญชาติอินโดนีเซียและต้องเป็นผู้มีอายุไม่เกิน 50 ปี มีความเคารพหลักปัญจศิลา     
และรัฐธรรมนูญอย่างแท้จริง ไม่ได้เป็นผู้ด ารงด ารงต าแหน่งทางการเมือง ไม่เคยได้รับโทษค าพิพากษา
ถึงที่สุดให้จ าคุก และมีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ นโยบายสาธารณะ 
กฎหมาย หรือรัฐศาสตร์ (มาตรา 35 และมาตรา 38)  

 คณะกรรมการบุคลากรภาครัฐ (Committee on State Civil Apparatus) มีบทบาท
ต่อการพัฒนาศักยภาพระบบราชการ ดังนี้ 

(1) บทบาทในการสรรหาบุคลากรภาครัฐ สอบคัดเลือก จัดอบรมเพ่ิมพูนความรู้ 
ทางวิชาการและพัฒนาทักษะความสามารถให้แก่ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างของรัฐ   

(2) บทบาทในการติดตามและตรวจสอบการท างานของข้าราชการ พนักงานราชการ
และลูกจ้างของรัฐให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและประพฤติตนอยู่ ในวินัยจรรยาแห่งข้าราชการ  
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และยังมีอ านาจสั่งให้ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานซึ่งบุคลากรภาครัฐที่ถูกร้องเรียน 
สังกัดอยู่ (The Personal Officer Trustee) ด าเนินการสอบสวนการกระท าผิดวินัยและด าเนิน 
การลงโทษทางวินัยตามกฎหมายของหน่วยงานนั้น หรือคณะกรรมการบุคลากรภาครัฐจะด าเนินการ
สอบสวน การกระท าผิดวินัยและรายงานไปยังประธานาธิบดีเพ่ือด าเนินการลงโทษทางวินัยโดยตรงก็ได้  

(3) บทบาทในการพิจารณามาตรการลงโทษวินัยของข้าราชการ พนักงานราชการ 
และลูกจ้างของรัฐ มี 7 มาตรการ ได้แก่  เตือน (Warning) ภาคทัณฑ์ (Reprimand) ปลดออก 
(Revocation) ยกเลิกค าสั่งแต่งตั้ง (Cancellation) สั่งให้คืนเงิน (Refund) ด าเนินการลงโทษทางวินัย 
(Disciplinary punishment) และด าเนินการลงโทษตามกฎหมาย (Sanctions)  
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บทท่ี 11 
 

กฎหมายเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และความรับผิดทางละเมดิของเจ้าหน้าที่ 

 
ในบทที่ 11 นี้ ผู้วิจัยจะน าเสนอกฎหมายของประเทศอินโดนีเซียที่เกี่ยวข้องกับวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลเบื้องต้น สาระส าคัญของกฎหมาย และบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้  

 
(1) ข้อมูลเบื้องต้น 
 

ผู้วิจัยแยกการอภิปรายข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายปกครองของประเทศอินโดนีเซีย 
ดังนี้ 

1.1 ศาลปกครอง 
 รัฐธรรมนูญอินโดนีเซียก าหนดให้ระบบศาลของประเทศอินโดนีเซียเป็นระบบศาลคู่  

ซึ่งแยกอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีปกครองออกจากศาลยุติธรรม โดยแบ่งศาลแบ่งออกเป็น 5 ศาล 
ได้แก่ ศาลยุติธรรม ศาลศาสนา ศาลทหาร ศาลปกครอง และศาลรัฐธรรมนูญ  

 ศาลปกครองของประเทศอินโดนีเซียจัดตั้งขึ้นเมื่อ 29 ธันวาคม ค.ศ. 1986 (พ.ศ.2529) 
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครอง (Law No. 5 of 1986) มีอ านาจพิจารณาพิพากษา       
คดีพิพาทระหว่างประชาชนกับหน่วยงานของรัฐหรือคดีพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกันเอง    
ซึ่งคดีที่อยู่ในเขตศาลปกครองม ีดังนี้  

(1) กรณีพิพาทเก่ียวกับค าสั่งทางปกครองซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
(2) กรณีพิพาทเก่ียวกับการกระท าทางปกครองโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
โดยที่ค าชี้แจงว่าด้วยอ านาจศาลปกครอง (Elucidation of Law No. 5 of 1986)            

ได้ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับเกณฑ์การพิจารณาคดีที่อยู่ ในเขตอ านาจศาลปกครองว่า ค าสั่งทาง
ปกครอง หมายถึง ค าสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐที่ใช้อ านาจตามกฎหมายสั่งให้บุคคลหรือนิติบุคคลกระท า
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การอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ค าสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ด าเนินการ ค าสั่งให้มีสิทธิหรือหน้าที่ ซึ่งคดี
ที่ไม่อยู่ในเขตอ านาจศาลปกครอง (มาตรา 2 และมาตรา 49) ได้แก่ 370   

 
1) คดีพิพาททางแพ่งอันเนื่องมาจากค าสั่งทางปกครอง   
2) คดีพิพาทอันเนื่องมาจากค าสั่งทางปกครองที่อยู่ระหว่างพิจารณาของหน่วยงาน     

ทางปกครอง  
3) คดีพิพาทอันเนื่องมาจากค าสั่งทางปกครองที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายแพ่ง

หรือกฎหมายอาญา  
4) คดีพิพาทอันเนื่องมาจากค าสั่งทางปกครองในกระบวนพิจารณาคดีของศาลอ่ืน  
5) คดีพิพาทอันเนื่องมาจากค าสั่งทางปกครองที่เกี่ยวกับการทหาร  
6) คดีพิพาทอันเนื่องมาจากค าสั่งทางปกครองของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
7) คดีพิพาทอันเนื่องมาจากค าสั่งทางปกครองซึ่งออกตามกฎหมายในกรณีสงครามหรือ

ภัยพิบัติธรรมชาติหรือเกิดการก่อจลาจล (war,  peril,  natural  disasters  or  perilous extraordinary 
situations)   

8) คดีพิพาทอันเนื่องมาจากค าสั่งทางปกครองซึ่งออกตามกฎหมายคุ้มครองประโยชน์
สาธารณะในกรณีเกิดภัยพิบัติฉุกเฉิน (Urgent public interest)   

ส าหรับกฎหมายปกครองในเชิงสารบัญญัตินั้น ประเทศอินโดนีเซียไม่มีบทบัญญัติ
กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ไว้  
เป็นกฎเกณฑ์กลางไว้เป็นการเฉพาะ หากแต่มีการบัญญัติก าหนดหลักเกณฑ์ไว้ในกฎหมายแต่ละฉบับ 
เช่น กฎหมายว่าด้วยการบริการสาธารณะ (Law No. 25 of 2009) ซึ่งเป็นกฎหมายก าหนดมาตรฐาน
ขั้นต่ าในการให้บริการสาธารณะ กฎหมายว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย  
(Law No. 37 of 2008) ซึ่งก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพิจารณาการ เป็นต้น ซึ่งได้กล่าวโดย
ละเอียดไว้ในบทที่แล้ว 

 
1.2 ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

 กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เดิมประเทศอินโดนีเซียไม่มีกฎหมาย  
ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการแต่เมื่อเกิดกรณีข้อพิพาทคดีสิ่งแวดล้อมระหว่างองค์กรซึ่งมิใช่
ภาครัฐ (NGO) โจทก์ได้ยื่นฟ้องบริษัทผลิตกระดาษรายหนึ่งและหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ก ากับดูแล

                                                           
370 AIHJA Association, “The Jurisdiction of State Administration Courts in 

Indonesia’s Judiciary System,” Retrieved on 24 June 2018  form https://www.aihja.org. 
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เป็นจ าเลยร่วม ในคดีดังกล่าวองค์กรซึ่งมิใช่ภาครัฐ (NGO) ได้ยื่นค าร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
แต่ศาลก็มิได้อนุญาตให้ตามค าขอ ผลจากกรณีพิพาทดังกล่าวให้ท ามีกระแสการเรียกร้องให้มีการ
รับรองสิทธิการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะแก่ประชาชน 

 ในเบื้องต้นหลักการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะยังมิได้มีการออกกฎหมายเฉพาะแต่ได้มี  
การแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติไว้ในกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ต่อมาจึงได้มีการรับรองสิทธิดังกล่าว 
แก่ประชาชนโดยแก้ไขเพ่ิมเติมไว้ ในมาตรา 28 เอฟของรัฐธรรมนูญ ค.ศ.1945 (พ.ศ.2488)             
ว่ารัฐพึงรับรองสิทธิของประชาชนในการติดต่อสื่อสารและการได้รับข้อมูลข่าวสาร รวมถึงสิทธิในการ
แสวงหา ได้รับ มีไว้ และเก็บรักษาข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ  

 ต่อมาใน พ.ศ.2544 มีการออกระเบียบรัฐบาลกลางที่ VIII/MPR/2001 ว่าด้วยการก าหนด
นโยบายและค าแนะน าเกี่ยวกับป้องกันการทุจริตซึ่งได้ก าหนดให้มีการตรากฎหมายขึ้น 7 ฉบับ ได้แก่ 
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ     
ฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยานและเหยื่อ ในคดีอาญา กฎหมายว่าด้วยองค์กร
อาชญากรรม กฎหมายว่าด้วยการหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง
ผู้ตรวจการแผ่นดิน และกฎหมายว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  

 ในส่วนของการร่างกฎหมายว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาธารณะใช้เวลานาน 
ถึง 5 ปีจึงประกาศใช้ ใน พ.ศ. 2551 โดยในบทเฉพาะกาลให้หน่วยงานที่ต้องตกอยู่ ในบังคับ 
ได้มีการเตรียมความพร้อมจึงมีผลใช้บังคับจริงใน พ.ศ.2553 พร้อมกับการออกระเบียบกลางว่าด้วย
การปฏิบัติตามรัฐบัญญัติว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  

จากการวิจัยของ Global RTI rating  พบว่ากฎหมายว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
ของอินโดนีเซียได้รับผลการประเมินอยู่ในอันดับที่ 28 ของโลก ซึ่งเป็นอันดับที่ดีกว่าประเทศที่พัฒนา
แล้วทั้งประเทศเยอรมนี ประเทศฝรั่งเศส และประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากกฎหมายของอินโดนีเซีย  
มีบทบัญญัติที่ครอบคลุมสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลอย่างกว้างขวางและมีกระบวนการยื่นค าร้องอุทธรณ์
กรณีไม่ได้รับการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและมีโทษทางอาญาอีกด้วย 

 นอกจากนี้ พบว่าหน่วยงานราชการระดับกระทรวงและหน่วยงานราชการระดับกรม 
ได้มีการแต่งตั้ งเจ้าพนักงานข้อมูลสาธารณะเพ่ือท าหน้าที่ตามรัฐบัญญัติครบทุกหน่วยงาน  
แล้ว แต่หน่วยงานราชการในส่วนภูมิภาคมีการด าเนินการแต่งตั้งเจ้าพนักงานข้อมูลสาธารณะเพียง
หนึ่งในสามเท่านั้น อย่างไรก็ตามผลส ารวจพบว่าร้อยละ 70 ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยังไม่เข้าใจ
กฎหมายว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ จึงได้มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติตามกฎหมายเพ่ือแก้ไข
ปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่รัฐบัญญัติก าหนดให้เป็นไปในทางเดียวกัน 
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(2) สาระส าคัญของกฎหมาย 
 

ประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่สองในอาเซียนที่มีพระราชบัญญัติการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ถัดจากประเทศไทย โดยได้มีการบัญญัติรัฐบัญญัติว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ      
พ.ศ. 2551 (Public Information Disclosure Act 2008) และระเบียบรัฐบาลกลางที่ 61 พ.ศ. 2551 
(Law No. 61 of 2008) ซึ่งเป็นกฎหมายล าดับรองของรัฐบัญญัติดังกล่าว มีสาระส าคัญดังนี้ 

 
2.1 รัฐบัญญัติว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ พ.ศ. 2551 (Public Information 

Disclosure Act 2008) 
 รัฐบัญญัติว่ าด้วยการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ พ.ศ. 2551 (Public Information 

Disclosure Act 2008) 371 เป็นกฎหมายล าดับที่ 14 ของปีดังกล่าวโดยที่มีผลบังคับใช้ใน พ.ศ. 2553 
ตามบทเฉพาะกาล มีวัตถุประสงค์เพ่ือรับรองรับสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของประชาชน และหน้าที่รัฐ 
ในการประกาศหรือเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบ มีทั้งหมด 64 มาตราแบ่งออกเป็น 14 หมวดโดยได้
ก าหนดนิยามต่าง ๆ ในเรื่องท่ีเกี่ยวกับข้อมูลสาธารณะไว้ค่อนข้างครอบคลุม มีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

(1) หลักการพ้ืนฐานเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามกฎหมายฉบับนี้ 
มี 4 ประการ ได้แก่ ประชาชนมีสิทธิการได้รับข้อมูลสาธารณะอย่างเป็นธรรม รัฐมีหน้าที่จัดเก็บข้อมูล
ข่าวสารและให้บริการข้อมูลแก่ประชาชน รัฐพึงจัดหาข้อมูลสาธารณะแก่ประชาชนภายในระยะเวลา
อันสมควรโดยให้ประชาชนเสียค่าใช้จ่ายสมควรและขั้นตอนไม่ยุ่งยาก การจ ากัดสิทธิ ในการได้รับ
ข้อมลูสาธารณะจะต้องกระท าเพียงเท่าท่ีจ าเป็น 

(2) ผู้มีสิทธิร้องขอให้มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะได้แก่ ประชาชนอินโดนีเซียหรือ  
นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายอินโดนีเซีย หน่วยงานของรัฐมีก าหนดเวลาในการด าเนินการตาม    
ค าขอภายใน 10 วันท าการและขยายระยะเวลาได้ไม่เกิน 7 วันท าการ  

(3) นิยามศัพท์ที่ส าคัญ ได้แก่ 
ข้อมูล หมายถึง การอธิบายข้อความ ความคิด สัญลักษณ์ ซึ่งแสดงถึงคุณค่า

ความหมาย และเนื้อความ ไม่ว่าในรูปแบบของข้อมูล ข้อเท็จจริง ในรูปแบบใดที่สามารถเห็นได้หรือได้
ยินหรือสามารถอ่านไดใ้นทุกรูปแบบรวมถึงทางอิเล็กทรอนิกส์ 

                                                           
371 World bank group, “ Indonesia:  Public Information Disclosure Act 2008,” 
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ข้อมูลสาธารณะ หมายถึง ข้อมูลที่ ได้จัดท า จัดเก็บ จัดการ ส่ง หรือได้รับ           
โดยหน่วยงานสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของรัฐบาล หรือหน่วยงานอ่ืน ตามกฎหมายนี้
หรือข้อมูลอื่นซึ่งเป็นที่สนใจของสาธารณะ 

หน่วยงานสาธารณะ มีความหมายครอบคลุมถึงฝ่ายบริหาร ฝ่ายตุลาการ             
ฝ่ายนิติบัญญัติ บรรดาหน่วยงานรัฐที่ได้รับเงินจากรายได้ของรัฐทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น รวมถึง
กลุ่มองค์กรที่จัดตั้งในประเทศอินโดนีเซียได้รับเงินทุนจากเงินบริจาคหรือเงินจากต่างประเทศ 

(4) ข้อมูลสาธารณะที่รัฐมีหน้าที่ต้องเปิดเผยให้ประชาชนรับทราบและสามารถเข้าถึง
ได้ตลอดเวลาตามกฎหมาย ได้แก่  

1) รายชื่อข้อมูลสาธารณะที่อยู่ในการก ากับดูแลของหน่วยงานสาธารณะนั้น 
ยกเว้นข้อมูลตามกฎหมายก าหนด  

2) ความเห็นและค าวินิจฉัยของหน่วยงานนั้น ๆ  
3) นโยบายปัจจุบันและเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
4) โครงการที่ก าลังด าเนินการอยู่และงบประมาณ  
5) ความตกลงระหว่างหน่วยงานสาธารณะ  
6) ข้อมูลและนโยบายที่หน่วยงานสาธารณะแถลงต่อประชาชน  
7) ขั้นตอนและกระบวนการด าเนินงานของหน่วยงานนั้น ๆ ในการให้บริการ

สาธารณะ  
8) ข้อมูลรายการอื่น ๆ ตามที่กฎหมายก าหนด  

(5) ข้อมูลสาธารณะที่รัฐไม่ต้องเปิดเผยให้ประชาชนรับทราบตามกฎหมาย ได้แก่  
1) ข้อมูลซึ่งเมื่อเปิดเผยแล้วอาจเป็นอันตรายต่อรัฐ  
2) ข้อมูลที่ไม่สมควรเปิดเผยเพื่อการปกป้องธุรกิจจากการแข่งขันไม่เป็นธรรม  
3) ข้อมูลส่วนบุคคล  
4) ข้อมูลเกี่ยวกับความลับทางวิชาชีพ  
5) ข้อมูลซึ่งผู้ร้องมีค าร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  

(6) หน่วยงานสาธารณะแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่จัดท ารายงานการร้องขอให้เปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะประจ าปีโดยมีรายละเอียดแสดงถึงจ านวนค าร้อง ระยะเวลาที่ใช้ ในการด าเนินการ 
ของแต่ละค าร้อง ค าร้องขอข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับอนุญาตให้และไม่ได้รับอนุญาตรวมทั้งเหตุผล 
ในการปฏิเสธ เพ่ือเป็นหลักประกันการรับรองสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะตามที่
รัฐธรรมนูญก าหนด 

ในกรณีรัฐวิสาหกิจมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน ได้แก่ บัญชีรายชื่อผู้ถือ
หุ้น คณะกรรมการ รายงานการเงินประจ าปี รายงานการตรวจสอบบัญชีประจ าปี รายงานความ
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รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) รายงานการเปลี่ยนแปลงปีงบประมาณของบริษัท ข้อมูลโครงการที่ได้รับ
จัดสรรจากรัฐบาลหรือหน่วยงานภาครัฐ และข้อมูลกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  

ส่วนหน่วยงานที่ไม่ใช่ภาครัฐ (NGOs) มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
กระบวนการ การตัดสินใจขององค์กร การจัดการ การใช้งบประมาณท่ีได้จากรายได้ของรัฐและการรับ
บริจาคหรือเงินจากต่างประเทศ   

(7) คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ มีอ านาจในการชี้ขาดข้อพิพาท
เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ มีหน้าที่ก ากับดูแลให้หน่วยงานรัฐปฏิบัติตามตามกฎหมายฉบับนี้ 
รวมทั้งจัดท าคู่มือมาตรฐานการให้บริการข้อมูลรวม โดยให้มีกระบวนการไกล่ เกลี่ยข้อพิพาทเสียก่อน
เข้าสู่กระบวนการวินิจฉัยชี้ขาดตามกฎหมาย 

 
2.2 ระเบียบรัฐบาลกลางที่ 63 พ.ศ.2553 (Government rules No. 63 of 2018) 

 ระเบียบรัฐบาลกลางที่ 63 พ.ศ.2553 (Government rules No. 63 of 2018)372        
ซึ่งเป็นกฎหมายล าดับรองมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดรายละเอียดของการปฏิบัติการตามรัฐบัญญัติ    
ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ พ.ศ. 2551 (Public Information Disclosure Act 2008)         
มีทั้งหมด 22 มาตรา มีสาระส าคัญ ดังนี้  

(1) ให้ทุกหน่วยงานภาครัฐมีการจัดแบ่งประเภทข้อมูลสาธารณะ โดยให้หัวหน้าส่วน
ราชการเป็นผู้ก าหนดหลักเกณฑ์การแบ่งประเภทข้อมูลสาธารณะเพ่ือให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงาน 
ในการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะประกอบไปด้วย 
ประเภทของข้อมูลสาธารณะที่พึงเปิดเผยและประเภทของข้อมูลสาธารณะมีห้ามมิให้เปิดเผย 
ระยะเวลาการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ เหตุแห่งการยกเว้น เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ   

(2) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการแบ่งประเภทข้อมูลสาธารณะกระท าได้โดยพนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอความเห็นสมควรแก้ไขเปลี่ยนแปลงและได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้า
ส่วนราชการ   

(3) ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งพนักงานข้อมูลสาธารณะเป็นผู้มีหน้าที่รับชอบ
เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของหน่วยงาน โดยให้มีอ านาจหน้าที่ ในการให้ จัดเก็บ จัดท า 
รักษาข้อมูล พิจารณาบรรดาข้อมูลของหน่วยงานที่จะเปิดเผยต่อสาธารณะ ให้ความเห็นต่อนโยบาย
ของหน่วยงานเกี่ยวกับข้อมูลของสาธารณะ   

    

                                                           
372 World bank group, “Government rules No.  63 of 2018,”  Retrieved on 22 

June 2018 from https://www.worldbank.org. 
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(3) บทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

  บทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ มีดังนี ้

 
 3.1 คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ มีบทบาทในการคุ้มครองประชาชนโดย
พิจารณาทบทวนค าสั่งทางปกครองในกรณีที่ไม่ให้เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน 
หน่วยงานของรัฐเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเกินสมควร เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ด าเนินการตามกรอบระยะเวลา 
ที่กฎหมายก าหนด โดยมีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาดอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลสาธารณะได้ทั้งหมดหรือบางส่วน
หรือไม่อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลสาธารณะก็ได้ 

กระบวนการวินิจฉัยชี้ขาดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ มีดังนี้ 

(1) เหตุแห่งการยื่นค าร้องต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ผู้ร้องมีสิทธิ
ยื่นค าร้องก็ต่อเมื่อไม่ได้รับการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะโดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น กรณีที่ผู้ร้องได้รับ
ข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเกินสมควร หน่วยงานสาธารณะไม่เปิดเผยข้อมูล
สาธารณะตามที่กฎหมายก าหนด พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ด าเนินการตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
ในกฎหมาย เป็นต้น 

(2) เมื่อมีกรณีพิพาทเกิดขึ้น ให้ผู้ร้องยื่นอุทธรณ์ต่อผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ 
ในหน่วยงานดังกล่าวภายใน 30 วันนับแต่ทราบกรณี ให้หน่วยงานแจ้งผลอุทธรณ์แก่ผู้ร้องภายใน 30 
วันนับแต่วันที่ยื่นค าร้องโดยแสดงเหตุผลการวินิจฉัยเป็นหนังสือ ถ้าหากผู้ร้องไม่พอใจต่อผลอุทธรณ์
ดังกล่าว ให้มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารภายใน 14 วันนับแต่ได้รับผลอุทธรณ์  

(3) เมื่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารได้รับอุทธรณ์ ให้เรียกผู้ร้องและหน่วยงานสาธารณะ
มาด าเนินการไกล่เกลี่ยภายใน 14 วันนับแต่ได้รับอุทธรณ์และด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 100 วัน  

ถ้าหากคู่กรณีสามารถตกลงกันได้ก็ให้มีค าชี้ขาดตามยอมนั้นโดยถือเป็นที่สุดและมีผล
ผูกพันต่อคู่กรณี แต่ถ้าหากคู่กรณีไม่สามารถตกลงกันได้ก็ให้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ด าเนินการพิจารณาชี้ขาดข้อขัดแย้งตามกฎหมายต่อไป   

(4) คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประกอบไปด้วยกรรมการจ านวนไม่น้อย
กว่า 3 คนซึ่งเป็นจ านวนเลขคี่ โดยกระบวนการพิจารณาจะต้องเป็นไปโดยเปิดเผยเว้นแต่กรณี 
ที่กฎหมายก าหนด ค าให้การสามารถกระท าด้วยหนังสือหรือวาจาก็ได้  
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(5) คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารมีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาดอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลสาธารณะ
ได้ทั้งหมดหรือบางส่วนหรือไม่อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลสาธารณะก็ได้ ถ้าหากคู่กรณีไม่พอใจ 
ในค าวินิจฉัยชี้ขาดดังกล่าวก็สามารถฟ้องต่อศาลขอให้เพิกถอนค าวินิจฉัยของคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารได้ต่อไปภายใน 14 วันนับแต่วันที่ทราบค าวินิจฉัยชี้ขาด 

(6) ศาลที่มอี านาจพิจารณาพิพากษาคดีขอให้เพิกถอนค าวินิจฉัยชี้ขาดการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะขึ้นอยู่สถานะของจ าเลย ถ้าหากจ าเลยนั้นเป็นหน่วยงานของรัฐก็เป็นอ านาจพิจารณา
พิพากษาของศาลปกครอง แต่ถ้าหากจ าเลยนั้นเป็นหน่วยงานซึ่งมิใช่รัฐก็เป็นอ านาจพิจารณาพิพากษา
ของศาลแพ่ง เมื่อศาลมีค าพิพากษาแล้ว หากคู่กรณีฝ่ายใดไม่พอใจผลค าพิพากษาก็สามารถยื่นฎีกา 
ต่อศาลฎีกาหรือศาลปกครองสูงสุดได้ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ศาลชั้นต้นมีค าพิพากษา   

(7) ความรับผิดทางอาญา นอกจากการให้สิทธิแก่ประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ 
กฎหมายได้ก าหนดความรับผิดทางอาญา ดังต่อไปนี้ 

(7.1) ผู้ใดใช้ข้อมูลสาธารณะในทางท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายมีความผิดอาญาต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกิน 1 ปีและปรับไม่เกินห้าล้านรูปีอินโดนีเซีย  

(7.2) ผู้ ใดจงใจให้ข้ อมูลสาธารณะที่ ไม่ตรงกับความจริ ง ในประการที่ น่ าจะก่อ 
ให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืน มีความผิดอาญาต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปีและปรับไม่เกิน 5 ล้าน    
รูปีอินโดนีเซีย  

(7.3) เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่จัดการดูแลข้อมูลสาธารณะละเว้นไม่เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
ตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืน มีความผิดอาญาต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกิน 1 ปีและปรับไม่เกิน 5 ล้านรูปีอินโดนีเซีย  

(7.4) ผู้ใดจงใจท าลายหรือท าให้เสียหายซึ่งข้อมูลสาธารณะโดยมิชอบด้วยกฎหมาย       
มีความผิดอาญาต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับไม่เกิน 10 ล้านรูปีอินโดนีเซีย   

 
 3.2 ศาลปกครอง 

   ศาลปกครองมีบทบาทในระงับข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการใช้อ านาจทางปกครอง 
เพ่ือคุ้มครองสิทธิของประชาชนที่ถูกกระทบกระเทือนสิทธิจากค าสั่งทางปกครองของเจ้าหน้าที่รัฐ  
โดยประเทศอินโดนีเซียมีกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครองโดยวิธีไต่สวน ดังนี้ 

(1) ผู้มีสิทธิฟ้องคดีปกครอง ได้แก่ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งถูกกระทบกระเทือน
สิทธิจากค าสั่งทางปกครองหรือการกระท าทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่รัฐ 

(2) เงื่อนไขการอุทธรณ์ค าสั่งต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของหน่วยงาน หรือ 
Banding Administrasi (Administrative Appeal) การฟ้องคดีปกครองมีเงื่อนไขบังคับก่อนให้มี   
การอุทธรณ์ค าสั่งต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครองของหน่วยงานที่ออกค าสั่งนั้น
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เสียก่อน ถ้าหากคู่กรณีไม่พอใจผลการพิจารณาอุทธรณ์ก็มีสิทธิที่ ฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น 
(Administrative Court) เพ่ือขอให้ศาลมีค าพิพากษาเพิกถอนค าสั่งทางปกครองหรือสั่งให้หน่วยงาน
กระท าการหรืองดเว้นกระท าการหรือชดใช้ค่าเสียหาย และถ้าคู่กรณีไม่พอใจค าพิพากษาศาลปกครอง
ชั้นต้นก็มีสิทธิที่อุทธรณ์ค าพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุดได้ (High State Administrative Court) 

(3) วิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลชั้นต้น เมื่อมีการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นแล้ว
จะมีการจ่ายคดีให้ตุลาการเจ้าของส านวนเพ่ือท าการไต่สวนข้อเท็จในเบื้องต้น (Preliminary 
Hearings) และมีการหมายเรียกคู่กรณี พยานและบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค าเกี่ยวกับข้อเท็จจริง 
จากนั้นจึงท าการออกนั่งพิจารณาของคณะตุลาการศาลปกครองและท าค าพิพากษา 

(4) ศาลปกครองมีอ านาจพิพากษาให้ค าสั่งทางปกครองมีผลบังคับใช้บางส่วน พิพากษา
เพิกถอนค าสั่งทางปกครอง สั่งให้หน่วยงานกระท าการหรืองดเว้นกระท าการ และสั่งให้หน่วยงาน
ชดใช้ค่าเสียหาย ซึ่งค าพิพากษาของศาลปกครองมีผูกพันไปยังบุคคลภายนอกซ่ึงมิใช่คู่กรณีด้วย 
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บทท่ี 12 
 

กฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย 
และการควบคุมสถานการณ์บ้านเมือง 

 
ในบทที่  12 นี้  ผู้วิจัยจะได้น าเสนอกฎหมายของประเทศอินโดนีเซียที่ เกี่ยวข้องกับ 

การรักษาความสงบเรียบร้อยและการควบคุมสถานการณ์บ้านเมือง ซึ่งได้แบ่งประเด็นการศึกษา
ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลเบื้องต้น สาระส าคัญของกฎหมาย และบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

 
(1)  ข้อมูลเบื้องต้น 
 

ประเทศอินโดนีเซียมีประสบการณ์ ในการใช้อ านาจในสถานการณ์ฉุกเฉินเพ่ือรักษา 
ความสงบเรียบร้อยและควบคุมสถานการณ์บ้านเมืองมากว่าห้าสิบปี โดยมาตรา 12 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งอินโดนีเซีย ค.ศ. 1945 (พ.ศ. 2488) บัญญัติให้อ านาจประธานาธิบดีในการประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉิน (State of Emergency) โดยเงื่อนไขและมาตรการที่จะน ามาใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว
ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ นอกจากนี้ ในมาตรา 22 ของรัฐธรรมนูญแห่งอินโดนีเซีย ค.ศ. 1945 
(พ.ศ. 2488) ได้บัญญัติว่า ในกรณีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน ประธานาธิบดีมีสิทธิที่จะออกระเบียบ 
ของรัฐบาลที่มีผลเทียบเท่ากฎหมาย Government Regulations in lieu of Laws ซึ่งในภาษา
อินโดนีเซีย เรียกว่า Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang: Perpu) ขึ้นบังคับใช้ 
แต่เมื่อออกแล้วจะต้องน าระเบียบของรัฐบาลที่มีผลเทียบเท่ากฎหมาย (Perpu) ดังกล่าวเสนอ 
ต่อรัฐสภา เพ่ือขอความเห็นชอบในสมัยประชุมถัดไป หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา Perpu 
ดังกล่าวย่อมเป็นอันสิ้นผลไป ซึ่ง Perpu นี้อาจเทียบได้กับพระราชก าหนดของไทย 

การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินภายใต้รัฐธรรมนูญดังกล่าวนั้น เกิดขึ้นครั้ งแรก 
โดยประธานาธิบดีคนแรกของอินโดนีเซีย (ซูการ์โน) ซึ่งได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เมื่อวันที่  
14 มีนาคม ค.ศ. 1957 (พ.ศ. 2500)373 เพ่ือแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างพรรคการเมืองต่าง ๆ  
และการก่อกบฏของทหารที่ประจ าอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ เช่น สุมาตราตะวันตกและได้ยึดอ านาจหลัง

                                                           
373 Bivitri Susanti, National Security Terrorism and Human Rights in Indonesia, 

(Canberra: presented at International Workshop on National Security and Constitutional 
Rights in the Asia Pacific Region, 2002). 
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จากนั้น โดยที่ในขณะนั้นอินโดนีเซียยังไม่มีการร่างกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการในสถานการณ์
ฉุกเฉินตามท่ีมาตรา 12 ของรัฐธรรมนูญก าหนดไว้ รัฐบาลซูการ์โนจึงได้น ากฎหมายว่าด้วยสถานการณ์
ฉุกเฉินที่ใช้ในยุคเป็นอาณานิคมของดัตช์หรือเนเธอร์แลนด์ (เรียกว่า De Regeling op de staat 
van OorlogenBeled: UUSOB) อย่างไรก็ตามในเดียวกันนั้นเองประธานาธิบดีซูการ์โนได้อาศัย
อ านาจตามมาตรา 22 ของรัฐธรรมนูญ ในการออก Perpu No. 23/Prp/1959 on the State  
of Emergency ขึ้นใช้บังคับแทน ท าให้กฎหมายเดิมในยุคอาณานิคมถูกยกเลิกไป และต่อมา Perpu 
ดังกล่าว ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาจึงมีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายอย่างถาวรชื่อว่า Law No. 
23/Prp/1959 on the State of Emergency   

ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินของประธานาธิบดีซูการ์โนสิ้นสุดลงเมื่ อวันที่ 1 พฤษภาคม  
ค.ศ. 1963 (พ.ศ. 2506) แต่รัฐบาลอินโดนีเซียในขณะนั้นซึ่งน าโดยประธานาธิบดีซูฮาร์โตได้ออก
กฎหมายใหม่ว่าด้วยการล้มล้างรัฐบาล ชื่อว่า Law No. 11/Pnps/1963 on Subversion ซึ่งมีสาระส าคัญ
เน้นไปในทางให้อ านาจรัฐบาลในการปราบปรามการกระท าที่มีลักษณะบ่อนท าลายหรือมุ่งล้มล้างรัฐบาล 
ซึ่งถูกโจมตีว่าเป็นกฎหมายที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างมาก ต่อมา ใน ค.ศ. 1997 (พ.ศ. 2540) 
อินโดนีเซียเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้มีการประท้วงและการเรียกร้องจากนักศึกษา 
ให้มีการปฏิรูปประเทศหลังจากที่อยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลซูฮาร์โตมากว่า 32 ปี จนท าให้
ประธานาธิบดีซูฮาร์โตลาออกจากต าแหน่ง รัฐบาลใหม่น าโดยประธานาธิบดีฮาบีบีจึงได้ออกกฎหมาย 
ชื่อว่า Law No. 26 of 1999 regarding the Nullification of Law No. 11/Pnps/1963 เพ่ือยกเลิก
กฎหมายดังกล่าวโดยเฉพาะ 

ในยุคปฏิรูปประเทศช่วงปี ค.ศ. 1999 (พ.ศ. 2542) รัฐบาลฮาบีบีได้ยกร่างกฎหมายว่าด้วย 
ความมั่นคงของรัฐ (Law concerning State’s Security) ขึ้นและได้ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภา
โดยเปลี่ยนชื่อเป็นร่างกฎหมายว่าด้วยสถานการณ์ฉุกเฉินของรั ฐ (Law concerning State  
of Emergency) มีสาระส าคัญคล้ายกับ Law No. 23/Prp/1959 on the State of Emergency จึงท า
ให้ประชาชนเกรงกลัวว่าร่างกฎหมายใหม่ดังกล่าวจะก่อให้เกิดการใช้อ านาจในทางมิชอบ ประกอบกับ 
ในสมัยนั้นพรรคการเมืองของทหารมีอิทธิพลมาก จึงอาจใช้ร่างกฎหมายนี้รักษาอ านาจของตนเองไว้ 
ประธานาธิบดีฮาบีบีเห็นปัญหาการไม่ยอมรับร่างกฎหมายดังกล่าวในหมู่ประชาชนและนักศึกษา  
จึงไม่ยอมลงนามประกาศใช้ร่างกฎหมายว่าด้วยสถานการณ์ฉุกเฉินของรัฐ และจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มี
การประกาศใช้กฎหมายดังกล่าว ส่งผลให้ Law No. 23/Prp/1959 on the State of Emergency 
ยังคงเป็นกฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ 

โดยที่มาตรา 22 ของรัฐธรรมนูญ ให้อ านาจประธานาธิบดีออก Perpu เพ่ือใช้บังคับในกรณี
จ าเป็นเร่งด่วนได้ Perpu จึงเป็นเครื่องมือส าคัญของประธานาธิบดีในการรักษาความสงบเรียบร้อย
และควบคุมสถานการณ์บ้านเมือง ตัวอย่างของการใช้อ านาจดังกล่าว อาทิ ประธานาธิบดีเมกาวาตี  
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ได้ออก Perpu No. 1 of 2004 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม ค.ศ. 2004 (พ.ศ. 2547) เพ่ือแก้ไขกฎหมายป่าไม้ 
(Law No. 41/1999) อนุญาตให้บริษัท 13 แห่งที่ได้รับใบอนุญาตก่อนปี ค.ศ. 1999 (พ.ศ. 2542) 
ด าเนินการท าเหมืองแร่ในเขตป่าคุ้มครองได้374 หรือประธานาธิบดียูโดโยโนได้ออก Perpu No. 2  
of 2007 ว่าด้วยการจัดการประเด็นทางกฎหมายและการด าเนินการปรับปรุงโครงสร้างของพ้ืนที่และ
ชุมชนในอาเจะห์และนิแอส หลังเกิดเหตุการณ์สึนามิใน ค.ศ. 2004 (พ.ศ. 2547)375 

นอกจากนี้ ประธานาธิบดียังได้อาศัยการออก Perpu เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยและควบคุม
สถานการณ์บ้านเมืองในกรณีเกี่ยวกับการต่อต้านการก่อการร้ายด้วย เนื่องจากอินโดนีเซีย 
เป็นประเทศที่ตกเป็นเป้าหมายของผู้ก่อการร้าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังจากการเกิดเหตุการณ์  
วางระเบิดที่บาหลีเมื่อปี ค.ศ.2002 (พ.ศ. 2545) รัฐบาลอินโดนีเซียภายใต้การน าของประธานาธิบดี 
เมกาวาตีได้ออก Perpu เพ่ือจัดการกับผู้ก่อการร้ายเป็นการเฉพาะจ านวน 2 ฉบับ ได้แก่ Perpu No. 1 
of 2002 concerning the Eradication of Criminal Acts of Terrorism376 และ  Perpu No.  2  
of 2002 on Anti-Terrorism377 โดยแต่ เดิมนั้นการด า เนินการที่ เกี่ ยวข้องกับผู้ ก่อการร้าย 
ในอินโดนีเซียจะใช้ประมวลกฎหมายอาญาในการด าเนินการ เช่น มาตรา 340 แห่งประมวลกฎหมาย
อาญาก าหนดให้การวางแผนการฆาตกรรม (premeditated murder) เป็นการกระท าผิด หรือมีการ
ใช้กฎหมายเฉพาะอ่ืน ๆ ที่เทียบเคียงได้ เช่น กฎหมายฉุกเฉินว่าด้วยการครอบครองปืนและระเบิด 
(Emergency Law on the Possession of firearms and explosive) ทั้งนี้ Perpu No. 1 of 2002 
ได้ก าหนดให้มีผลย้อนหลังเพ่ือใช้บังคับกับกรณีการวางระเบิดที่บาหลี ต่อมา รัฐสภาให้ความเห็นชอบ
ต่อ Perpu ทั้งสองฉบับจึงกลายเป็นกฎหมายฉบับถาวร ได้แก่ Law No. 15 of 2003 และ Law  
No. 16 of 2003 ตามล าดับ อย่างไรก็ดี Law No. 16 of 2003 นั้น ได้ถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า 
เป็นกฎหมายที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เนื่องจากขัดต่อหลักการเรื่องการไม่มีผลย้อนหลังของกฎหมาย  

                                                           
374 Deloitte, “Law No:  1 of 2004 Causes Loss of Rp 70 Trillion to the State,” 

Indonesian Investment Highlights 172 (April 2004).  
375 Victor V.  Ramraj, Arun K.  Thiruvengadam, Emergency powers and the rule of 

Law in Indonesia, (Cambridge: Cambridge University Press, 2010). 
376 Melbourne Law School, “Perpu No. 1 of 2002 concerning the Eradication of 

Criminal Acts of Terrorism,” Retrieved on 22 June 2018 from http://www.law.Unim 
elb.edu.au. 

377 Melbourne Law School, “Perpu No.  2 of 2002 on Anti-Terrorism,” Retrieved 
on 22 June 2018 from http://www.law.unimelb.edu.au. 
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ตามที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 28 ไอ (1)378 ของรัฐธรรมนูญอินโดนีเซีย ค.ศ. 1945 (พ.ศ. 2488)  
ซึ่งก าหนดคุ้มครองสิทธิของบุคคลที่จะไม่ถูกด าเนินคดีโดยกฎหมายที่มีผลย้อนหลัง 

นอกเหนือจากกฎหมายเกี่ยวกับสถานการณ์ฉุกเฉินและกฎหมายเกี่ยวกับการต่อต้าน 
การก่อการร้ายดังกล่าวมาข้างต้นแล้ว กฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและการควบคุม
สถานการณ์บ้านเมืองในอินโดนีเซียยังครอบคลุมไปถึงกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติ (disaster) 
เนื่องจากประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศท่ีมีลักษณะภูมิประเทศเป็นเกาะท าให้การติดต่อประสานงาน
ระหว่างรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นเป็นไปด้วยความยากล าบากประกอบกับเป็นประเทศที่ประสบ
กับภัยพิบัตอิยู่เป็นประจ าท าให้รัฐบาลมีแนวคิดที่จะก าหนดโครงสร้างการจัดการกับภัยพิบัติอย่างเป็น
ระบบเพ่ือให้สามารถโต้ตอบกับสถานการณ์ภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงที โดยได้มีการตรากฎหมายว่าด้วย
การจัดการภัยพิบัติขึ้น ชื่อว่า Law No. 24 of 2007 concerning Disaster Management 

กล่าวโดยสรุป กฎหมายของประเทศอินโดนีเซียที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความสงบเรียบร้อย
และการควบคุมสถานการณ์บ้านเมืองที่จะน าเสนอในบทนี้ ประกอบด้วยกฎหมาย 4 ฉบับ ซึ่งจะได้
กล่าวถึงสาระส าคัญในหัวข้อถัดไป ได้แก่  

(1) กฎหมายว่าด้วยสถานการณ์ฉุกเฉิน (Law No. 23/Prp/1959 on the State of 
Emergency) 

(2) กฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้าย (Law No. 15 of 2003 concerning 
the Eradication of Criminal Acts of Terrorism) 

(3) กฎหมายว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติ (Law No. 24 of 2007 concerning Disaster 
Management) 

(4) ระเบียบรัฐบาลว่าด้วยความมีส่วนร่วมขององค์กรระหว่างประเทศและองค์กร
ต่างประเทศที่มิใช่หน่วยงานรัฐในการจัดการภัยพิบัติแห่งชาติ (The Government Regulation  
No.  23 of 2008 concerning participation of international institutions and foreign-non-
governmental institutions in disaster management) 

 
 
 

                                                           
378 Indonesia Constitution article 28 i (1) “The rights to life, freedom from torture, 

freedom of thought and conscience, freedom of religion, freedom from enslavement, 
recognition as a person before the law, and the right not to be tried under a law with 
retroactive effect are all human rights that cannot be limited under any circumstances” 
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(2) สาระส าคัญของกฎหมาย 
 

2.1 กฎหมายว่าด้วยสถานการณ์ฉุกเฉิน (Law No. 23/Prp/1959) 
กฎหมายว่าด้วยสถานการณ์ฉุกเฉิน (Law No. 23/Prp/1959 on the State of 

Emergency)379 มีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้  
กฎหมายก าหนดให้อ านาจประธานาธิบดีในการประกาศให้พ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งหรือหลายพ้ืนที่

ในอินโดนีเซียอยู่ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน เมื่อมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดเกิดข้ึน (มาตรา 1) ได้แก่  
- เมื่อมีพฤติการณ์หรือภัยคุกคามต่อความมั่นคงของรัฐหรือความสงบเรียบร้อย 

ของบ้านเมืองอันเกิดจากการกบฏ การจลาจล ภัยพบิัติทางธรรมชาติ ซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีการ
ตามปกติ  

- เมื่อเกิดสงครามหรือน่าจะเกิดสงครามซึ่งเป็นภัยต่ออาณาเขตของอินโดนีเซีย 
- เมื่อความมั่นคงของชาติอยู่ในความเสี่ยงหรืออยู่ในเงื่อนไขที่บ่งชี้ว่าอาจท าให้

อินโดนีเซียตกอยู่ในภาวะอันตราย 
กฎหมายก าหนดประเภทของสถานการณ์ฉุกเฉินเป็น 3 ประเภท ได้แก่ สถานการณ์

ฉุกเฉินทางพลเรือน (civilian state of emergency) สถานการณ์ฉุกเฉินทางทหาร (military state  
of emergency) และภาวะสงคราม (war) ซึ่งความแตกต่างของสถานการณ์ฉุกเฉิน 3 ประเภทดังกล่าว
อยู่ที่ (ก) ผู้มีอ านาจสั่งการในพ้ืนที่ที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน และ (ข) ระดับความร้ายแรงของการสั่ง
การที่ผู้มีอ านาจสั่งการสามารถด าเนินการได้ ซึ่งระดับความร้ายแรงจากสูงสุดไปน้อยสุด คือ ภาวะ
สงคราม สถานการณ์ฉุกเฉินทางทหาร และสถานการณ์ฉุกเฉินทางพลเรือน ตามล าดับ 

ในระหว่างการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินไม่ว่าประเภทใด ประธานาธิบดีหรือ              
ผู้มีอ านาจสั่งการมีอ านาจดังต่อไปนี้ 

- ออกกฎระเบียบที่จ าเป็นเพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของรัฐ 
ในพ้ืนที่ที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือกฎระเบียบที่มีล าดับ
ศักดิ์สูงกว่า 

- ออกค าสั่งให้เจ้าหน้าที่ต ารวจและเจ้าหน้าที่สนับสนุนอ่ืนค้นสถานที่ต่าง ๆ ไม่ว่า
เจ้าของสถานที่จะยินยอมหรือไม่  

                                                           

 379 Bivitri Susanti, Supra note 373 and Leoni GI Silitonga Sianti Candra and Hanim 
Hamzah Roosdiono & Partners, “Legal System in Indonesia: Overview,” Retrieved on 
22 June 2018 from https://uk.practicallaw.Thomsonreuters.com. 
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- ออกค าสั่งให้เจ้าหน้าที่ต ารวจและเจ้าหน้าที่สนับสนุนอื่นค้นเพ่ือตรวจสอบและยึด
เอกสารหรือสินค้าที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคง และห้ามหรือจ ากัดการขายสินค้าเหล่านั้น 

- ควบคุม จ ากัด หรือสั่งห้ามการติดต่อสื่อสารในทุกรูปแบบ เช่น โทรศัพท์ วิทยุ
สื่อสาร รวมถึงห้ามการใช้รหัส ถ้อยค าลับ หรือสัญญาณเพ่ือการติดต่อสื่อสาร 

- ควบคุมการประชุม การรวมตัว และการสมาคม 
- ห้ามการเข้าอาคารสถานที่บางแห่ง เช่น ร้านอาหาร สถานที่ประชุม หรือสถานที่

ส าหรับการบันเทิงต่าง ๆ  
- ห้ามประชาชนไม่ให้ออกจากที่พักอาศัย 
- ควบคุมการขนส่งทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ  
- ควบคุมพรมแดนต่าง ๆ ในอาณาเขตอินโดนีเซีย 

ทั้งนี้ ในระหว่างการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ประธานาธิบดียังคงมีสิทธิที่จะออก
ระเบียบของรัฐบาลที่มีผลเทียบเท่ากฎหมาย (Perpu) เพ่ือบังคับใช้ชั่วคราวได้ แต่ต้องเสนอให้รัฐสภา
ให้ความเห็นชอบในสมัยประชุมถัดไป หากไม่ได้รับความเห็นชอบ Perpu นั้นก็เป็นอันสิ้นผลไป 

 
2.2 กฎหมายต่อต้านการก่อการร้าย (Law No. 15 of 2003) 

กฎหมายต่อต้านการก่อร้าย (Law No. 15 of 2003 concerning the Eradication of 
Criminal Acts of Terrorism)380 ประกอบด้วยบทบัญญัติ  47 มาตรา แบ่งออกเป็น 8 หมวด  
มีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้  

(1) ขอบเขตการบังคับใช้ของกฎหมาย ได้แก่  
กฎหมายนี้มีผลใช้บังคับกับบุคคลธรรมดาหรือกลุ่มบุคคลไม่ว่าจะเป็นพลเรือน ทหาร 

หรือต ารวจ รวมไปถึงนิติบุคคลที่กระท าการหรือจะกระท าการก่อการร้ าย ในอาณาเขต 
ของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย หรือในประเทศอ่ืนที่มีเขตอ านาจและได้แสดงเจตนาโดยชัดแจ้ง 
ที่จะด าเนินคดีกับผู้กระท านั้น ซึ่งประเทศอ่ืนที่มีเขตอ านาจ ได้แก่ ประเทศที่การก่อการร้ายกระท า
โดยคนชาติของประเทศนั้น กระท าต่อคนชาติของประเทศนั้น กระท าในประเทศนั้น หรือกระท า 
ต่อประเทศนั้นหรือสถานที่ของรัฐบาลของประเทศนั้นที่อยู่ต่างประเทศซึ่งรวมถึงสถานทูตและที่พ านัก
ของเจ้าหน้าที่ทางการทูตหรือทางการกงสุล หรือกระท าการโดยใช้ก าลังบังคับให้ประเทศนั้น  
ต้องด าเนินการหรือไม่ด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด หรือกระท าต่ออากาศยานที่ด าเนินการโดยรัฐบาล

                                                           
380 Vertic, “Law No. 15 of 2003 concerning the Eradication of Criminal Acts of 

Terrorism ,” Retrieved on 22 June 2018 from http://www.vertic.org. 
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ของประเทศนั้น หรือบนเรือที่ชักธงของประเทศนั้นหรือบนอากาศยานที่จดทะเบียนตามกฎหมาย  
ของประเทศท่ีการก่อการร้ายเกิดขึ้น (มาตรา 3)  

การกระท าการก่อการร้าย (criminal acts of terrorism) ที่อยู่ภายใต้กฎหมายนี้
จะต้องเป็นการกระท าต่อคนสัญชาติอินโดนีเซียนอกอาณาเขตประเทศอินโดนีเซีย ต่อสถานที่ 
ของรัฐอินโดนีเซียในต่างประเทศรวมถึงสถานที่พ านักของเจ้าหน้าที่ทางการทูตและทางการกงสุล  
การกระท าโดยใช้ก าลังบังคับให้รัฐบาลอินโดนีเซียต้องด าเนินการหรือไม่ด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด 
การบังคับให้องค์การระหว่างประเทศในอินโดนีเซียด าเนินการหรือไม่ด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด 
การกระท าบนเรือที่ชักธงอินโดนีเซียหรือบนอากาศยานที่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายอินโดนี เซีย  
ณ เวลาที่กระท าการก่อการร้าย และการกระท าโดยบุคคลไร้รัฐที่อาศัยอยู่ ในอินโดนีเซีย (มาตรา 4) 
แต่ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการกระท าความผิดทางอาญาที่เก่ียวข้องกับการเมือง (มาตรา 5) 

(2) ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายที่ก าหนดไว้ในกฎหมายนี้ ได้แก่    
ความผิดฐานก่อการร้าย ได้แก่ การเจตนาใช้ความรุนแรงหรือการข่มขู่ที่จะใช้ความ

รุนแรงเพ่ือสร้างบรรยากาศให้เกิดความหวาดกลัว ท าให้สาธารณชนเกิดความกลัว หรือก่อให้เกิดอุบัติภัย
หมู่ โดยการท าลายอิสรภาพ ชีวิต หรือทรัพย์สินของผู้อ่ืน หรือท าให้เกิดความเสียหายหรือท าลาย
สถานที่ส าคัญทางยุทธศาสตร์ สิ่งแวดล้อม สถานที่สาธารณะ หรือสถานที่ระหว่างประเทศ  
โดยผู้กระท าการก่อการร้ายดังกล่าวต้องระวางโทษประหารชีวิต หรือจ าคุกตลอดชีวิต หรือจ าคุกตั้งแต่
สี่ปีถึงยี่สิบปี (มาตรา 6) ทั้งนี้ ความผิดฐานก่อการร้ายดังกล่าวยังครอบคลุมไปถึงความผิดเกี่ยวกับ      
ความมั่นคงทางการบินด้วย (มาตรา 8)  

ความผิดเกี่ยวกับระเบิด อาวุธปืน และกระสุนปืน ได้แก่ การน าเข้า การท า การรับ 
การพยายามได้มา การส่งมอบหรือพยายามส่งมอบ การควบคุม การครอบครอง การกักตุน การเก็บ
รักษา การขนส่ง การซุกซ่อน การใช้ หรือการพกพา โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งอาวุธปืน กระสุนปืน 
วัตถุระเบิด หรือวัตถุอันตรายอ่ืน ๆ โดยมีเจตนาเพ่ือกระท าการก่อการร้าย ผู้กระท าต้องระวางโทษ
ประหารชีวิต หรือจ าคุกตลอดชีวิต หรือจ าคุกตั้งแต่สามปีถึงยี่สิบปี (มาตรา 9) นอกจากนี้ ความผิด
เกี่ยวกับการใช้อาวุธเคมี อาวุธชีวภาพ และอาวุธอ่ืน ๆ เพ่ือสร้างบรรยากาศความหวาดกลัว  
ท าให้สาธารณชนหวาดกลัว หรือท าให้เกิดผู้เสียหายจ านวนมาก ท าให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต  
ความมั่นคง หรือสิทธิของผู้ อ่ืน หรือท าให้ เกิ ดความเสียหายหรือการท าลายสถานที่ส าคัญ 
ทางยุทธศาสตร์ สิ่งแวดล้อม สถานที่สาธารณะ หรือสถานที่ระหว่างประเทศ โดยผู้กระท าต้องระวางโทษ
เช่นเดียวกับโทษส าหรับความผิดฐานก่อการร้าย คือ ประหารชีวิต หรือจ าคุกตลอดชีวิต หรือจ าคุก
ตั้งแต่สี่ปีถึงยี่สิบปี (มาตรา 10)  

ความผิดเกี่ยวกับการให้เงินสนับสนุนการก่อการร้าย ได้แก่ การเจตนาให้หรือเก็บ
สะสมเงินโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะใช้หรือน่าเชื่อได้ว่าจะใช้เงินหรือทรัพย์สินนั้นไม่ว่าทั้งหมด  
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หรือบางส่วนเพื่อกระท าการก่อการร้าย กระท าการกระทบต่อความมั่นคงทางการบิน กระท าความผิด
เกี่ยวกับระเบิด อาวุธปืน และกระสุนปืน หรืออาวุธอ่ืน ๆ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี 
(มาตรา 11) นอกจากนี้ การเจตนาให้หรือเก็บสะสมทรัพย์สินโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะใช้หรือน่าเชื่อ  
ได้ว่าจะใช้ทรัพย์สินนั้นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อ  

(ก) กระท าการอันผิดกฎหมายในการรับ ครอบครอง ใช้ น ามา เปลี่ยนแปลง หรือทิ้ง
วัสดุนิวเคลียร์  อาวุธเคมี อาวุธชีวภาพ รังสี  จุลินทรีย์  กัมมันตภาพรังสีหรือส่วนประกอบ  
ของกัมมันตภาพรังสีที่ท าให้เกิดการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บร้ายแรง หรือท าให้ทรัพย์สินเสียหาย  

(ข )  ลักหรือยึดวัสดุนิ ว เคลียร์  อาวุธ เคมี  อาวุธชี วภาพ รั งสี  จุลินทรีย์  
กัมมันตภาพรังสีหรือส่วนประกอบของกัมมันตภาพรังสี  

(ค) ยักยอกหรือได้มาซึ่งวัสดุนิวเคลียร์ อาวุธเคมี อาวุธชีวภาพ รังสี จุลินทรีย์ 
กัมมันตภาพรังสีหรือส่วนประกอบของกัมมันตภาพรังสีอย่างผิดกฎหมาย  

(ง) ร้องขอวัสดุนิวเคลียร์ อาวุธเคมี อาวุธชีวภาพ รังสี จุลินทรีย์ กัมมันตภาพรังสี
หรือส่วนประกอบของกัมมันตภาพรังสี  

(จ) ข่มขู่ว่าจะใช้วัสดุนิวเคลียร์  อาวุธเคมี อาวุธชีวภาพ รังสี  จุลินทรีย์  
กัมมันตภาพรังสีหรือส่วนประกอบของกัมมันตภาพรังสีเพ่ือให้เกิดการเสียชีวิต หรือบาดเจ็บ หรือเกิด
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือข่มขู่ว่าจะกระท าการตามที่ก าหนดใน (ข) โดยเจตนาที่จะบังคับผู้อ่ืน 
องค์การระหว่างประเทศ หรือประเทศอ่ืนให้ด าเนินการหรือไม่ด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด  

(ฉ) พยายามกระท าการตามที่ก าหนดใน (ก) (ข) หรือ (ค) และ (ง) เข้าร่วมใน 
การกระท าความผิดตามที่ก าหนดใน (ก) ถึง (ฉ) โดยผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี 
(มาตรา 12)  

ความผิดเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือหรือชักจูง ในการกระท าความผิดตาม
กฎหมายนี้ ได้แก่ การเจตนาให้หรือให้ยืมเงินหรือสิ่งของหรือทรัพย์สินอ่ืนแก่ผู้กระท าความผิดฐาน 
ก่อการร้าย การให้ที่พักพิงแก่ผู้กระท าความผิดฐานก่อการร้าย หรือการปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับการกระท า
การก่อการร้าย โดยผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี (มาตรา 13) หรือผู้ใดวางแผน
หรือชักจูงให้ผู้อ่ืนกระท าความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามกฎหมายนี้ ต้องระวางโทษประหารชีวิต
หรือจ าคุกตลอดชีวิต (มาตรา 14) หรือผู้ใดตระเตรียม พยายาม หรือช่วยเหลือให้เกิดการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามกฎหมายนี้ จะต้องได้รับโทษในฐานะตัวการตามที่ก าหนดไว้ 
ส าหรับความผิดนั้น ๆ (มาตรา 15) นอกจากนี้ กฎหมายยังได้ก าหนดความผิดส าหรับผู้ที่อยู่นอกอาณาเขต
อินโดนีเซียที่ให้ความช่วยเหลือ อ านวยความสะดวก หรือให้ข้อมูลเพ่ือการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
การก่อการร้ายตามกฎหมายนี้ ก็จะต้องได้รับโทษในฐานะตัวการตามที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิด 
นั้น ๆ (มาตรา 16)  
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(3) กระบวนการด าเนินคดีการก่อการร้ายตามกฎหมายนี้ สรุปได้ดังนี้ 
ก าหนดให้การสอบสวน การฟ้องร้องด าเนินคดี และการไต่สวนคดี ในความผิด

เกี่ยวกับการก่อการร้ายตามกฎหมายนี้เป็นไปตามกฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญา เว้นแต่กฎหมายนี้  
จะก าหนดไว้ เป็นอย่ าง อ่ืน โดยให้อ านาจพนักงานสอบสวนสามารถกักขั งผู้ ถูกกล่ าวหา 
ได้ไม่เกินหกเดือน (มาตรา 25)  

ก าหนดให้พนักงานสอบสวนอาจใช้รายงานข่าวกรองเป็นหลักฐานเบื้องต้น  
ในการด าเนินคดีได้ แต่อย่างไรก็ดี การพิจารณาว่าหลักฐานเบื้องต้นนั้นเพียงพอหรือไม่จะต้องพิจารณา
ผ่านกระบวนการไต่สวนโดยหัวหน้าหรือรองหัวหน้าของศาลแขวง (District Court) ซึ่งกระบวนการ 
ไต่สวนนั้นให้กระท าโดยลับภายในระยะเวลาสามวัน (มาตรา 26)  

ให้อ านาจเพ่ิมเติมแก่พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ และผู้พิพากษา โดยให้
พนักงานสอบสวนควบคุมตัวบุคคลที่ เชื่อว่าเป็นผู้ต้องสงสัย ในการกระท าการก่อการร้าย 
ที่ได้จากหลักฐานเบื้องต้นได้เป็นระยะเวลาไม่เกินยี่สิบสี่ชั่วโมงต่อครั้งและควบคุมตัวได้ไม่เกินเจ็ดครั้ง 
(มาตรา 28) พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ และผู้พิพากษา มีอ านาจสั่งให้ธนาคารและสถาบันทาง
การเงินอ่ืนอายัดทรัพย์สินของบุคคลใด ๆ หากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นที่รู้ว่าหรือเป็นที่ต้องสงสัย  
ว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระท าความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย (มาตรา 29 (1)) และเพ่ือประโยชน์
ในการสอบสวน พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ และผู้พิพากษามีอ านาจในการร้องขอข้อมูล 
จากธนาคารและสถาบันทางการเงินอ่ืนเกี่ยวกับทรัพย์สินของบุคคลใด ๆ ที่รู้ว่าหรือเป็นที่สงสัยว่า 
เป็นทรัพย์สินที่ได้จากการกระท าการก่อการร้าย (มาตรา 30 (1)) นอกจากนี้ พนักงานสอบสวน 
มีอ านาจในการเปิด ตรวจสอบ และยึดไปรษณีย์และห่อพัสดุทางไปรษณีย์หรือการส่งโดยวิธีการอ่ืน 
และมีอ านาจดักฟังการสนทนาใด ๆ ทางโทรศัพท์หรือการสื่อสารอื่นที่สงสัยว่าจะใช้ในการเตรียมการ
วางแผน หรือกระท าการก่อการร้าย แต่การดักฟังดังกล่าวจะกระท าได้ต้องได้รับอนุญาตจาก 
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล (Head of District Court) และสามารถดักฟังได้เป็นระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 
หนึ่งปี (มาตรา 31)  

ทั้งนี้  กฎหมายก าหนดความผิดเกี่ยวกับการขัดขวางกระบวนการด าเนินคดี 
การก่อการร้ายไว้ด้วย เช่น การใช้ความรุนแรงหรือข่มขู่ที่จะใช้ความรุนแรงหรือการข่มขู่พนักงาน
สืบสวน พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ และผู้พิพากษา ในคดีการก่อการร้าย หรือการเจตนา
ขัดขวางกระบวนการด าเนินคดี ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามถึงสิบห้าปี (มาตรา 20)  
หรือการให้การเท็จ ยื่นหลักฐานเท็จ หรือใช้อิทธิพลต่อพยานระหว่างการให้การ ในศาล รวมถึง 
การท าร้ายพยานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินคดีการก่อการร้าย ผู้กระท าต้องระวางโทษ
จ าคุกตั้งแต่สามถึงสิบห้าปี (มาตรา 21) การเจตนากระท าการใด ๆ กีดกันหรือขัดขวางผู้ต้องสงสัย 
จ าเลย หรือพยานในการสืบสวนสอบสวน การฟ้องร้องคดี การไต่สวนในชั้นศาล ผู้กระท าต้องระวาง
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โทษจ าคุกตั้งแต่สองปีถึงเจ็ดปี (มาตรา 22) ทั้งนี้ กฎหมายก าหนดให้ พยาน พนักงานสอบสวน  
ผู้พิพากษา รวมทั้งครอบครัวของบุคคลดังกล่าว มีสิทธิได้รับการคุ้มครองจากรัฐทั้งในช่วงก่อน ระหว่าง 
และหลังจากกระบวนการสอบสวน (มาตรา 33) 

(4) การชดเชยความเสียหายและการเยียวยาฟื้นฟู และความร่วมมือระหว่างประเทศ 
กฎหมายนี้ ได้ก าหนดให้รัฐจ่ายค่าชดเชยแก่เหยื่อและครอบครัวของเหยื่อ 

จากการก่อการร้าย เมื่อจ่ายแล้วจะต้องบันทึกลงในค าพิพากษาด้วย (มาตรา 36) และบุคคลที่ถูกกล่าวหา
ว่ากระท าผิดและต่อมาศาลตัดสินว่าไม่มีความผิด มีสิทธิได้รับการเยียวยาฟ้ืนฟู และเมื่อได้รับการเยียวยา
ฟ้ืนฟูแล้ว จะต้องบันทึกลงในค าพิพากษาในคดีนั้นด้วย (มาตรา 37) ในส่วนของความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพ่ือป้องกันและปราบปรามการก่อการร้าย กฎหมายก าหนดให้อินโดนีเซียมีข้อผูกมัดที่จะต้อง
ให้ความร่วมมือแก่ประเทศอ่ืนในด้านข่าวกรอง ด้านต ารวจ และด้านเทคนิคเกี่ยวกับมาตรการต่อต้าน
การก่อการร้ายภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (มาตรา 43)  

 
2.3 กฎหมายว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติ (Law No. 24 of 2007) 

 กฎหมายว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติ (Law No. 24 of 2007 concerning Disaster 
Management)381 เป็นกฎหมายพ้ืนฐานที่ก าหนดโครงสร้างการจัดการภัยพิบัติ ในอินโดนีเซีย  
โดยมีการก าหนดหน้าที่และอ านาจของหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานท้องถิ่น การตอบโต้ต่อ 
ภัยพิบัติและการเยียวยา การจัดการเหตุฉุกเฉิน การก าหนดสิทธิและหน้าที่ของชุมชน การช่วยเหลือ
ทางการเงิน ตลอดจนบทบาทขององค์กรธุรกิจและขององค์กรนานาชาติ ประกอบด้วยบทบัญญัติ 85 
มาตรา แบ่งออกเป็น 13 หมวด มีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้  

(1) กฎหมายก าหนดนิยามค าว่า “ภัยพิบัติ” หมายความว่า ภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
ภัยพิบัติที่ไม่ใช่ทางธรรมชาติ และภัยพิบัติทางสังคม (มาตรา 1) ซึ่งเป็นการก าหนดความหมายอย่างกว้าง
เพ่ือให้สอดคล้องกับลักษณะของภัยพิบัติที่มักจะเกิดขึ้นในอินโดนีเซีย ทั้งนี้ ตามระเบียบของรัฐบาล 
ว่าด้วยการปฏิบัติการควบคุมภัยพิบัติ (Government Regulation No.  21 of 2008 on Implementation 
of Disaster Control)382 ซึ่งออกตามกฎหมาย Law No. 24 of 2007 นี้ ยังได้อธิบายความหมายของ
ค าว่า “ภัยพิบัติ” เพ่ิมเติมว่าหมายถึงเหตุการณ์ใด ๆ ที่คุกคามและกระทบชีวิตและความเป็นอยู่ ของ

                                                           
381 Preventionweb, “Law No. 24 of 2007 concerning Disaster Management ,” 

Retrieved on 22 June 2018 from https://www.preventionweb.net. 
382 Food and Agriculture Organization, “Government Regulation No. 21 of 2008,” 

Retrieved on 22 June 2018 from http://extwprlegs1.fao.org. 

https://www/


308 
 

ชุมชน ทั้งที่เกิดจากธรรมชาติ ที่ไม่ได้เกิดจากธรรมชาติ และที่เกิดจากมนุษย์ ซึ่งส่งผลให้เกิดการสูญเสียทาง
ร่างกาย สิ่งแวดล้อม ทรัพย์สิน รวมถึงผลกระทบทางจิตใจ383  

(2) กฎหมายก าหนดขอบเขตของค าว่า “การจัดการด้านภัยพิบัติ” ไว้อย่างกว้าง  
โดยให้หมายถึง การป้องกันภัยพิบัติ การโต้ตอบกับสถานการณ์ฉุกเฉินและการฟ้ืนฟู (มาตรา 1 (5))  
ค าว่า “การเตือนล่วงหน้า” หมายถึง กิจกรรมการเตือนโดยหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตต่อชุมชน 
เป็นการล่วงหน้าเกี่ยวกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นได้ในพ้ืนทีเ่ฉพาะ (มาตรา 1 (8)) “การบรรเทาสาธารณภัย” 
หมายถึง ความพยายามที่จะลดความเสี่ยงของภัยพิบัติผ่านการพัฒนาทางกายภาพ รวมถึง 
การตระหนักและการเพ่ิมขีดความสามารถที่จะเผชิญต่อการคุกคามของภัยพิบัติ (มาตรา 1 (9))  
และ “การฟ้ืนฟ”ู หมายถึง กิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือท าให้สภาพของชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ
ผลกระทบจากภัยพิบัติกลับคืนสู่สภาพเดิมโดยการซ่อมแซมหรือฟ้ืนฟูโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวย
ความสะดวกต่าง ๆ (มาตรา 1(15)) 

(3) กฎหมายได้ก าหนดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐกับองค์กรระหว่าง
ประเทศในการให้ความช่วยเหลือในเหตุภัยพิบัติ โดยองค์กรระหว่างประเทศสามารถเข้าร่วม 
การจัดการภัยพิบัติ โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐ (มาตรา 26) ทั้งนี้ ตามระเบียบเลขที่ 21/2008  
ซึ่งออกตามกฎหมายนี้  ได้ก าหนดให้องค์กรระหว่างประเทศสามารถด าเนินการเพ่ือให้บรรลุ  
“ความจ าเป็นพ้ืนฐาน” ในการรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉิน และก าหนดค านิยามของค าว่า  
“ความจ าเป็นพ้ืนฐาน” ให้หมายรวมถึง ความช่วยเหลือด้านน้ า ความสะอาด อาหาร เครื่องนุ่งห่ม 
การรักษาสุขภาพ การบริการทางจิตใจและที่พักอาศัย (ข้อ 11 ของระเบียบฯ)  

(4) กฎหมายนี้ก าหนดอย่างชัดเจนให้รัฐบาลกลางและรัฐบาลภูมิภาคมีหน้าที่ 
ในการจัดการภัยพิบัติ (มาตรา 5) โดยให้รัฐบาลกลางจัดตั้งหน่วยงานจัดการภัยพิบัติระดับชาติขึ้น 
(มาตรา 10) เพ่ือก าหนดแนวทางการจัดการภัยพิบัติ ก าหนดมาตรฐานและเงื่อนไขของการจัดการ  
ภัยพิบัติ  สื่ อสารข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ให้แก่ชุมชน รายงานการจัดการภัยพิบัติ 
ต่อประธานาธิบดีเดือนละหนึ่งครั้งในกรณีปกติ และตลอดเวลาในกรณีฉุกเฉิน การบริหารจัดการ 
ความช่วยเหลือจากคนในประเทศหรือจากต่างประเทศ การบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
รวมถึงก าหนดแนวทางในการจัดตั้งหน่วยงานจัดการภัยพิบัติระดับภูมิภาค (มาตรา 12) นอกจากนี้  
ยังมีหน้าที่ในการก าหนดนโยบายการจัดการภัยพิบัติและการจัดการอพยพผู้คนด้วยวิธีการที่รวดเร็ว 

                                                           
383 Article 1 of Regulation No.  21 of 2008 expands the definition:  “an event or a 

series of events threatening and disturbing the community life and livelihood, caused by 
natural and/ or non- natural as well as human factors resulting in human fatalities, 
environmental damage, loss of materials possession and psychological impact”  
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เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ และประสานความร่วมมือในการด าเนินการจัดการภัยพิบัติอย่างมีการ
วางแผนที่ดีมีการบูรณาการและมีความครอบคลุม (มาตรา 13) ทั้งนี้ รัฐบาลกลางได้จัดตั้งหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลักในการจัดการกับภัยพิบัติและการรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ โดยการออก
ระเบียบประธานาธิบดี เรื่อง “หน่วยงานระดับชาติส าหรับการจัดการภัยพิบัติ” (Presidential 
Regulation No. 8 of 2008 concerning National Disaster Management Agency384 ซึ่งในภาษา
อินโดนี เซีย เรียกว่า  Badan Nasional Penanggulangan Bencana เรียกโดยย่อว่ า BNPB)  
ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับการรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ หน่วยงาน BNPB มีหน้าที่ควบคุมการ
เคลื่อนย้ายวัสดุอุปกรณ์และโลจิสติกส์ไปยังพ้ืนที่ที่ประสบภัยพิบัติ (ข้อ 31 ของระเบียบฯ) นอกจากนี้ 
ความช่วยเหลือจากต่างประเทศไม่ว่าจะในรูปของบุคลากร เครื่องมือ หรือโลจิสติกส์จะต้องได้รับ 
การอ านวยความสะดวกในเรื่องการเข้าเมือง การน าเข้า การยกเว้นภาษีและค่าธรรมเนียม รวมถึง  
การยกเว้นจากการกักกัน (ข้อ 32 และข้อ 33 ของระเบียบฯ) บุคลากรต่างชาติต้องท างานตามที่ได้รับ
มอบหมายและตามค าแนะน าของหน่วยงานต้นสังกัดของตน แต่ต้องรายงานต่อหน่วยตรวจคนเข้า
เมืองของอินโดนีเซีย ทั้งนี้ หัวหน้าของ BNPB จะเป็นผู้ก าหนดพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติที่จะอนุญาต 
ให้บุคลากรต่างชาติเข้าถึงได้ รวมถึงการก าหนดระดับของการเข้าถึงด้วย (ข้อ 38 ของระเบียบฯ) 

ส าหรับระดับภูมิภาค กฎหมายก าหนดให้มีการจัดตั้งหน่วยงานจัดการภัยพิบัติ
ในระดับภูมิภาค มีบทบาทและหน้าที่คล้ายคลึงกับหน่วยงานจัดการภัยพิบัติระดับชาติดังที่กล่าว
ข้างต้น โดยรายละเอียดการจัดตั้งให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในระเบียบของรัฐบาลภูมิภาค (มาตรา 18 ถึง
มาตรา 25) 

(5) กฎหมายก าหนดสิทธิและหน้าที่ของชุมชนที่จะได้รับหลักประกันทางสังคม 
การศึกษาอบรม การได้รับข้อมูล การเข้าร่วมในการวางแผนและการตัดสินใจ รวมทั้งการก ากับดูแล
เกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติ สิทธิในการได้รับความช่วยเหลือในสิ่งจ าเป็นพ้ืนฐานเมื่อได้รับภัยพิบัติ 
และสิทธิในการได้รับค่าชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติ (มาตรา 26) และก าหนดให้ชุมชน 
มีหน้าที่รักษาความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชุมชน รักษาความสมดุล ความสอดคล้อง ความสามัคคี 
และความยั่งยืนของสภาพแวดล้อม หน้าที่ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติ และหน้าที่  
ในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติ (มาตรา 27)  

(6) กฎหมายก าหนดบทบาทขององค์กรธุรกิจและองค์กรนานาชาติ โดยให้มีส่วนร่วม 
ในการจัดการภัยพิบัติ การด าเนินการตามนโยบายการจัดการภัยพิบัติ มีหน้าที่ ในการรายงาน 

                                                           
384 The International Federation,” Presidential Regulation No. 8 of 2008 concerning 

National Disaster Management Agency,” Retrieved on 28 July 2018 from http://www. 
ifrc.org. 
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ต่อรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่จัดการภัยพิบัติ หน้าที่ ในการค านึงถึงหลักมนุษยธรรม 
ในการจัดการภัยพิบัติในเชิงเศรษฐกิจ (มาตรา 29 และมาตรา 30) 

(7) กฎหมายก าหนดแนวทางการจัดการภัยพิบัติ โดยให้ค านึงถึงมิติทางสังคม 
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม การสงวนรักษาสิ่งแวดล้อม ประโยชน์และประสิทธิภาพ และขอบเขต  
ด้านอาณาเขต (มาตรา 31) ก าหนดให้มีการจัดการภัยพิบัติ ในสามขั้นตอน คือ ก่อนเกิดภัยพิบัติ  
ซึ่งจะต้องด าเนินมาตรการในลักษณะป้องกันและลดความเสี่ยงของการเกิดภัยพิบัติ การตอบสนอง 
ต่อเหตุฉุกเฉิน ซึ่งจะต้องด าเนินการศึกษาสถานที่  ความเสียหายและทรัพยากรอย่างรวดเร็ว 
และเหมาะสม วินิจฉัยสภาพความฉุกเฉินของภัยพิบัติ ช่วยเหลือและอพยพชุมชนที่ประสบภัยพิบัติ  
ให้สิ่งจ าเป็นพื้นฐาน คุ้มครองกลุ่มเปราะบาง และฟ้ืนฟูซ่อมแซมสถานที่และโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญ
อย่างรวดเร็ว และหลังเกิดภัยพิบัติ ซึ่งจะต้องด าเนินมาตรการเยียวยาฟ้ืนฟู และการบูรณะซ่อมแซม 
(มาตรา 33 ถึงมาตรา 59) 

(8) กฎหมายก าหนดในเรื่องเงินช่วยเหลือในการจัดการภัยพิบัติ โดยให้รัฐบาลกลาง 
และรัฐบาลภูมิภาคร่วมกันรับผิดชอบทางการเงินในการจัดการภัยพิบัติ และร่วมกันส่งเสริมให้ชุมชน 
มีส่วนร่วมในการสนับสนุนเงินช่วยเหลือ และจะต้องมีระเบียบวิธีการใช้เงินที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
(มาตรา 60 ถึงมาตรา 70)  

 
2.4 ระเบียบรัฐบาลว่าด้วยความมีส่วนร่วมขององค์กรระหว่างประเทศและองค์กร

ต่างประเทศที่มิใช่หน่วยงานรัฐในการจัดการภัยพิบัติแห่งชาติ (The Government Regulation 
No.  23 of 2008 concerning participation of international institutions and foreign-
non-governmental institutions in disaster management) 

ประ เทศ อิน โดนี เ ซี ย ได้ รั บผลกระทบจากภั ย พิบั ติ ธ ร รมชาติ อยู่ บ่ อ ยครั้ ง  
จากเหตุการณ์ดังกล่าวประเทศอินโดนีเซียจึงได้มีการตรารัฐบัญญัติว่าด้วยการบริหารจัดการภัยพิบัติ 
(Law No. 24 of 2007)  หลังจากนั้น ประเทศอินโดนีเซียได้ออกระเบียบรัฐบาลว่าด้วยความมีส่วน
ร่วมขององค์กรระหว่างประเทศและองค์กรต่างประเทศที่มิใช่หน่วยงานรัฐ ในการจัดการภัยพิบัติ
แห่งชาติ (Government Regulation No. 23 of 2008) โดยอาศัยอ านาจของรัฐบัญญัติดังกล่าว
เพ่ือให้ผลักดันให้มีการด าเนินการตามรัฐบัญญัติว่าด้วยการบริหารจัดการภัยพิบัติและเพ่ือให้การ
ท างานมีประสิทธิภาพและพร้อมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติเมื่อถึงเวลาอันควร ระเบียบรัฐบาล
ฉบับนี้มีผลใช้บังคับเมื่อได้มีการประกาศและลงนาม กฎหมายฉบับนี้บัญญัติขึ้นที่กรุงจาการ์ตาในวันที่ 
28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ลงนามโดย พลเอกซูซีโล บัมบัง ยูโดโยโน ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย ทั้งนี้ ระเบียบรัฐบาลฉบับนี้ประกอบไปด้วย 6 หมวด 18 มาตรา  มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 



311 
 

 (1) ระเบียบรัฐบาลฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือบริหารจัดการการมีส่วนร่วมขององค์กร
ระหว่างประเทศและองค์กรต่างประเทศที่มิ ใช่หน่วยงานรัฐในอินโดนีเซีย เพ่ือลดความเสี่ยง 
และลดความเสียหายของผู้ประสบภัย และเพ่ือเร่งการฟ้ืนตัวหลังจากได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ
ธรรมชาติ  และมี ”ศูนย์จัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ” หรือ Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana: BNPB เป็นหน่วยงานอิสระซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ  ระเบียบฉบับนี้ยังได้มอบ
อ านาจให้ศูนย์จัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติมีดุลพินิจในการพิจารณาการเข้าร่วมขององค์กรระหว่าง
ประเทศและองค์กรต่างประเทศท่ีมิใช่หน่วยงานรัฐเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (มาตรา 1) 

 (2) ระเบียบรัฐบาลฉบับนี้ ได้นิยามค าว่า “องค์กรต่างประเทศที่มิใช่หน่วยงานรัฐ” 
ไว้ว่าเป็นสถาบันระหว่างประเทศซึ่งมีการบริหารจัดการอย่างเป็นอิสระและไม่ได้เป็นตัวแทน  
ของรัฐบาลของรัฐใด ๆ หรือเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นแยกต่างหากจากรัฐ ส่วน “องค์กร
ระหว่างประเทศ” หมายถึงองค์กรภายใต้โครงสร้างของสหประชาชาติหรือซึ่งด าเนินการในนาม 
ของสหประชาชาติหรือในนามขององค์กรระหว่างประเทศอ่ืน (มาตรา 1) 

 (3) ระเบียบรัฐบาลยังได้บัญญัติกระบวนการและขั้นตอนส าหรับการเข้าร่วม 
ขององค์กรระหว่างประเทศและองค์กรต่างประเทศที่มิใช่หน่วยงานรัฐที่ จะร่วมมือกับการจัดการภัย
พิบัติทางธรรมชาติ องค์กรที่จะร่วมมือนั้นต้องมีข้อเสนอ บันทึกข้อตกลงความเข้าใจ และแผนการ
ปฏิบัติงานแล้วน าส่งให้กับศูนย์จัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ (มาตรา 5) อย่างไรก็ตาม ระเบียบรัฐบาล
อนุญาตให้องค์กรระหว่างประเทศหรือองค์กรต่างประเทศที่มิใช่หน่วยงานรัฐให้การช่วยเหลือได้ทันที
โดยมิต้องมีข้อเสนอ  บันทึกข้อตกลงความเข้าใจ และแผนการปฏิบัติงานเพ่ือน าส่งให้กับศูนย์จัดการ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ หากมีความจ าเป็นเพ่ือการปฏิบัติงานที่เร็วและตอบสนองต่อเหตุการณ์ ในกรณี
ฉุกเฉิน  นอกจากนี้ องค์กรระหว่างประเทศหรือองค์กรต่างประเทศที่มิใช่หน่วยงานรัฐสามารถ
ด าเนินการระดมก าลังพล ส่งก าลังสนับสนุน และ/หรือ อุปกรณ์การช่วยได้ (มาตรา 8)  

 (4) การด าเนินการส าหรับการร่วมมือขององค์กรระหว่างประเทศและองค์กร
ต่างประเทศที่มิ ใช่หน่วยงานรัฐต้องเป็นไปตามนโยบายการด าเนินการการจัดการภัยพิบัติ  
และประสานงานกับศูนย์จัดการภัยพิบัติทางธรรมธรรมชาติ  ในช่วงเวลาฉุกเฉิน การร่วมมือของ
องค์กรดังกล่าวให้เป็นไปตามค าสั่งของศูนย์จัดการภัยพิบัติทางธรรมธรรมชาติ (มาตรา 10)   
ในการปฏิบัติการ องค์กรเหล่านั้นยังได้รับเอกสิทธิ์คุ้มครองในการปฏิบัติงาน  คณะท างานขององค์กร
ระหว่างประเทศและองค์กรต่างประเทศที่มิใช่หน่วยงานรัฐที่ปฏิบัติภารกิจ ในช่วงเวลาภัยพิบัติ 
ทางธรรมชาตินั้น ย่อมได้รับการคุ้มครองจากรัฐ (มาตรา 11)  ส าหรับการด าเนินการนั้น  
องค์กรระหว่างประเทศและองค์กรต่างประเทศที่มิใช่หน่วยงานรัฐสามารถมีส่วนร่วมในการจัดการภัย
พิบัติได้อย่างเป็นเอกเทศหรือโดยร่วมกันและ/หรือในลักษณะร่วมกันด าเนินงานกับหน่วยงาน 
ของอินโดนีเซีย (มาตรา 12) 
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(5) ห้ามมิให้องค์กรระหว่างประเทศและองค์กรต่างประเทศที่มิใช่หน่วยงานรัฐ  
ซึ่งปฏิบัติงานในภัยพิบัติทางธรรมชาติ กระท าการใด ๆ อันเป็นกิจกรรมซึ่งเกี่ยวข้องทางการเมือง  
หรือกิจกรรมทางความมั่นคง และจะต้องเคารพและให้เกียรติกับสังคม วัฒนธรรม และศาสนา  
ของชุมชนพื้นเมือง (มาตรา 14) 

 (6) ส าหรับศูนย์จัดการภัยพิบัติทางธรรมชาตินั้น จะให้ค าแนะน าเพื่อการดูแลองค์กร
ระหว่างประเทศและองค์กรต่างประเทศที่มิใช่หน่วยงานรัฐที่ปฏิบัติงานในภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
(มาตรา 15) องค์กรระหว่างประเทศและองค์กรต่างประเทศที่มิใช่หน่วยงานรัฐต้องส่งเอกสารรายงาน
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมซึ่ ง ได้ด าเนินกิจการ ในเรื่องของการช่วยเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
ให้กับศูนย์จัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ได้มีด าเนินการไปแล้วเป็นระยะภายหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ   
ทั้งนี้หากได้รับค าร้องขอจากศูนย์จัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ  องค์กรเหล่านั้นจะต้องส่งให้ 
ตามที่ร้องขอ (มาตรา 16) ในกรณีที่มีการให้การช่วยเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติจากรัฐต่างประเทศ 
หัวหน้าศูนย์จัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติจะต้องให้ค าปรึกษา ประสานงาน และต้องรายงาน  
ให้รัฐมนตรี ซึ่งรับผิดชอบงานด้านกิจการระหว่างประเทศทราบด้วย (มาตรา 17) 
 
(3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

3.1 หน่วยงานด้านการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินและการต่อต้านการก่อการร้าย 
(1) คณะกรรมการรักษาความม่ันคงและระบบกฎหมาย385  
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและระบบกฎหมาย หรือ Dewan Pemantapan 

Ketahanan Nasional (Council for Maintaining Security and the Legal System) จัดตั้งขึ้น
โดยประกาศประธานาธิบดี เลขที่ 191/1998 (Presidential Decree No. 191 of 1998) เมื่อเดือน
พฤศจิกายน ค.ศ. 1998 (พ.ศ. 2541) มีประธานาธิบดีเป็นประธานกรรมการโดยมอบหมายให้ผู้
บัญชาการกองทัพบกเป็นผู้บริหารจัดการคณะกรรมการซึ่งไปประกอบด้วย   

- รัฐมนตรีกลาโหมหรือผู้บัญชาการทหารบก - รัฐมนตรีมหาดไทย 

- รัฐมนตรีต่างประเทศ - รัฐมนตรียุติธรรม 

- รัฐมนตรีโทรคมนาคม - รัฐมนตรีคลัง 

- รัฐมนตรีข้อมูลข่าวสาร - รัฐมนตรีอุตสาหกรรมและการค้า 

- รัฐมนตรีการเกษตร - รัฐมนตรีแรงงาน 

                                                           
385  GlobalSecurity. org, “ Council for Maintaining Security and the Legal System,” 

Retrieved on 28 July 2018 form https://www.globalsecurity.org.htm. 
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- รัฐมนตรีสหกรณ์ - รัฐมนตรีการศึกษาและวัฒนธรรม 

- รัฐมนตรีศาสนา - รัฐมนตรีกิจการสังคม 

- รัฐมนตรีส านักนายกรัฐมนตรี - รัฐมนตรีเยาวชนและกีฬา 

- อัยการสูงสุด - ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 

- หัวหน้าองค์กรหน่วยข่าวกรอง (KABAKIN) - เลขาธิการการบริหารการพัฒนา 

- ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ - ประธานคณะกรรมการศาสนาอิสลาม 

- ประธานคณะกรรมการคริสตจักร - ประธานคณะกรรมการฮินดู 

- ประธานคณะกรรมการศาสนาพุทธ  

DKPN มีอ านาจหน้าที่ในการเสนอแนะและประสานงานเพ่ือจัดการกับวิกฤตการณ์ 
ที่เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติ และการรักษากฎหมายเชิงบูรณาการ ตลอดจนการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรของหน่วยงานทางด้านทหารและพลเรือน นอกจากนี้ คณะกรรมการรักษา
ความมั่นคงและระบบกฎหมายจะท างานในรูปแบบการประชุมและรายงานตรงไปยังประธานาธิบดี 
ซึ่งไม่ได้มีการประชุมประจ าแต่จะประชุมเม่ือตามท่ีประธานาธิบดีก าหนดนัดในแต่ละคราว 

(2) หน่วยข่าวกรองแห่งชาติ 386   
 หน่วยข่าวกรองแห่งชาติ (BIN) เดิมมีชื่อเรียกว่า State Intelligence Coordinating 

agency (BAKIN) แต่เปลี่ยนชื่อเป็น Badan Koordinasi Intelijen Negara (BIN) ใน ค.ศ. 2001  
(พ.ศ. 2544) เพ่ือสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงภายหลังการสิ้นสุดยุคของซูฮาร์โต หน่วยงานนี้อยู่ภายใต้
การควบคุมสั่งการโดยตรงของประธานาธิบดี โดยมีหัวหน้าหน่วยงานเป็นนายทหารตั้งแต่ระดับพลโท
ขึ้นไปและในบางกรณีจะมีทหารจากกองทัพร่วมท างานเฉพาะกิจให้แก่หน่วยข่าวกรองแห่งชาติด้วย  

BIN ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางของประเทศในการรวบรวมข่าวกรองทั้งในและ
ต่างประเทศโดยใช้ก าลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการลงพ้ืนที่หาข่าว และจัดตั้งเครือข่ายข้อมูลข่าวสาร 
ของตนเองแยกต่างหากจากหน่วยงานทหารและต ารวจ นอกจากนี้ ใน ค.ศ. 2004 (พ.ศ. 2547) 
ภายหลังเหตุการณ์การวางระเบิดครั้งใหญ่ในประเทศอินโดนีเซีย หน่วยงานนี้ได้รับมอบหมาย 
จากประธานาธิบดีให้ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานข่าวกรองระหว่างทหาร ต ารวจ
และพลเรือน อีกทั้งส านักงานสาขาในพ้ืนที่จังหวัดต่าง ๆ ทั่วอินโดนีเซียในการสั่งการเกี่ยวกับ 
การด าเนินการต่อต้านการก่อการร้ายทั้งหมด   

                                                           
386 GlobalSecurity.org, “National Intelligence Agency,” Retrieved on 28 July 2018 

form https://www.globalsecurity.org. 
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(3) หน่วยประสานงานเพื่อเสถียรภาพแห่งชาติ 387  
หน่วยประสานงานเพ่ือเสถียรภาพแห่งชาติ หรือ Badan Koordinasi Bantuan 

Pemantapan Stabilitas Nasional:  BAKORSTANAS (Coordinating Agency for National 
Stability) ตั้งขึ้นภายหลังสิ้นสุดการปกครองยุคซูฮาร์โตใน ค.ศ. 1988 (พ.ศ. 2531) แทนที่หน่วยงาน
เดิมที่ชื่อว่า KOPKAMTIB โดยหน่วยประสานงานเพ่ือเสถียรภาพแห่งชาตินี้มีผู้บัญชาการกองทัพขึ้น
ตรงต่อประธานาธิบดี มีหน้าที่ในการค้นหากลุ่มบุคคลที่มีความคิดเห็นทางการเมืองต่อต้านรัฐบาลโดยมี
อ านาจตรวจค้น จับกุม ควบคุมตัวและสอบสวนบุคคลที่เชื่อว่าน่าจะเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของ
ชาติ อย่างไรก็ดี หน่วยงานดังกล่าวถูกวิพากษ์วิจารณ์ในแง่การด าเนินการที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน
จึงมีลดอ านาจลงท าให้ในปัจจุบันหน่วยงานดังกล่าวมีอ านาจปฏิบัติหน้าที่ได้เฉพาะเท่าที่ได้รับความ
เห็นชอบจากรัฐบาลเท่านั้น  

(4) ส านักงานต ารวจแห่งชาติอินโดนีเซีย388 
ส านั ก งานต า รวจแห่ งชาติ อิน โดนี เ ซี ย  หรื อ  Kepolisian Negara Republik 

Indonesia:  POLRI ( Indonesian National Police)  เดิม เป็นส่ วนหนึ่ งของกองทัพแห่ งชาติ
อินโดนีเซียแต่ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างระบบราชการจึงแยกตัวออกมาเป็นอิสระจากกองทัพ 
ในเดือนเมษายน ค.ศ. 1999 (พ.ศ. 2542) ซึ่งด าเนินการจัดตั้งส านักงานต ารวจแห่งชาติอินโดนีเซีย
แล้วเสร็จใน ค.ศ. 2000 (พ.ศ. 2543) ปัจจุบันมีฐานะเป็นองค์กรอิสระขึ้นตรงต่อประธานาธิบดีมีหน้าที่
หลัก 3 ประการ ได้แก่ การรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองการบังคับใช้กฎหมาย การควบคุม
ป้องกันการเกิดอาชญากรรมและการให้บริการแก่ชุมชน  

โครงสร้างของส านักงานต ารวจแห่งชาติแบ่งออกเป็นกองบัญชาการต ารวจนครบาลและ
กองบัญชาการต ารวจภูธร ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ คือ (1) ต ารวจภูธรจังหวัด หรือ Polda                 
(2) ต ารวจภูธรอ าเภอ หรือ Polres และ (3) ต ารวจภูธรต าบล หรือ Polsek มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบ
ภายในเขตท้องที่ของตน ซึ่งหน่วยงานย่อยภายในของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ดังนี้ 

1) หน่วยงานภายในของส านักงานต ารวจแห่งชาติส่วนบริหาร ได้แก่ ส านักกฎหมาย  
ส านักประชาสัมพันธ์ ส านักวิเทศสัมพันธ์ ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักวิชาชีพและความปลอดภัย 
และส านักผู้เชี่ยวชาญ  

2) หน่วยงานภายในของส านักงานต ารวจแห่งชาติส่วนปฏิบัติการมี 6 หน่วยงาน ได้แก่  

                                                           
387 FAS, ”Coordinating Agency for National Stability,” Retrieved on 28 July 2018 

form https://fas.org/irp/world/indonesia/bakorstanas.htm. 
388 Indonesian National Police, “ Indonesian National Police,” Retrieved on 28 July 2018 

form https://ipfs.io/. 
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2.1) ศูนย์บัญชาการความมั่นคงและข่าวกรอง หรือ Baintelkam มีอ านาจหน้าที่ส่งเสริม
และจัดการงานข่าวกรองในด้านความมั่นคงเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่และการบริหารงาน 
ของต ารวจและสนับสนุนการปฏิบัติงานของรัฐบาลเพ่ือให้เกิดความมั่นคงภายในประเทศ 

2.2) ศูนย์บัญชาการความสงบเรียบร้อย หรือ Baharkam มีอ านาจหน้าที่ส่งเสริม 
และรักษาด้านความสงบเรียบร้อย ป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดอาญา เช่น การลาดตระเวน  
และการจัดระเบียบสังคม 

2.3) ศูนย์บัญชาการการสอบสวนคดีอาญา หรือ Barskrim มีอ านาจหน้าที่สืบสวน 
และสอบสวนการกระท าผิดทางอาญา การระบุตัวผู้ต้องหาและปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ 

2.4) ศูนย์บัญชาการต ารวจจราจร หรือ Korlantas มีอ านาจหน้าที่ส่งเสริมและจัดระบบ
การจราจรซึ่งรวมถึงการให้ความรู้แก่ประชาชน การบังคับใช้กฎหมายจราจร การประเมินปัญหาการจราจร 
การระบุตัวตนผู้ขับขี่ และการลาดตระเวนทางหลวง 

2.5) ต ารวจปฏิบัติการเคลื่อนที่เฉพาะทาง หรือ Mobile Brigade Corps มีอ านาจหน้าที่
ในการรักษาความปลอดภัยแก่ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและบุคคลส าคัญในการประชุมระดับสูง        
การจัดการฝูงชนและการชุมนุมประท้วง 

2.6) ศูนย์ต่อต้านการก่อการร้ายแห่งชาติ หรือ Detachment 88 AT มีอ านาจหน้าที่
จัดการด้านข่าวกรอง สืบสวนสอบสวน ป้องกันและปราบปราม ด าเนินคดีการกระท าความผิดอาญา 
มีลักษณะเป็นการก่อการร้าย 

นอกจากนี้ ส านักงานต ารวจแห่งชาติอินโดนีเซียได้จัดให้มีก าลังพลเจ้าพนักงานต ารวจ
ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยและควบคุมสถานการณ์บ้านเมือง 
ให้ เหมาะสมกับแต่ละภารกิจโดยเฉพาะด้วย เช่น เจ้าพนักงานต ารวจปฏิบัติการป้องกัน  
และปราบปราม เจ้าพนักงานต ารวจปฏิบัติการสืบสวน เจ้าพนักงานต ารวจปฏิบัติการพิเศษซึ่งมีขีด
ความสามารถในการจัดการภัยก่อการร้าย เจ้าพนักงานต ารวจหญิงปฏิบัติการช่วยเหลือผู้เสียหายหรือ
ด าเนินคดีผู้ต้องหาที่เป็นเด็กและผู้หญิง เป็นต้น 

 
3.2 หน่วยงานด้านการจัดการภัยพิบัติ  

หน่วยงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติ  
หน่วยงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติ  หรือ Badan Nasional Penanggulangan 

Bencana: BNPB (National Agency for Disaster Management) เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นโดย
ระเบียบประธานาธิบดี เรื่อง หน่วยงานระดับชาติส าหรับการจัดการภัยพิบัติ (Presidential 
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Regulation No. 8 of 2008 concerning National Disaster Management Agency)389 มีสถานะ
เป็นหน่วยงานของรัฐเทียบเท่ากระทรวง โดยค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการด าเนินงานของ BNBP นั้น
มาจากงบประมาณของรัฐและงบประมาณจากแหล่งอ่ืน ๆ ทั้งที่ผูกพันตามกฎหมายและที่ไม่มีข้อ
ผูกพันตามกฎหมาย (ข้อ 62 ของระเบียบประธานาธิบดี)  

หน้าที่หลักของ BNPB มีดังต่อไปนี้ (ข้อ 2 ของระเบียบประธานาธิบดี) 
(1) ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดการภัยพิบัติและการตอบโต้กับสถานการณ์

ฉุกเฉิน และรายงานต่อประธานาธิบดี  
(2) ก าหนดมาตรฐานการจัดการภัยพิบัติ 
(3) บริหารจัดการการใช้จ่ายเงินงบประมาณในการจัดการภัยพิบัติ 
(4) ด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินทั้งจาก ในประเทศ 

และต่างประเทศ  
(5) สื่อสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติแก่ชุมชน  
(6) ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามที่กฎหมายก าหนด 

โครงสร้างขององค์กรของ BNPB ประกอบด้วย (ก) หัวหน้าหน่วยงาน (Head)  
(ข) คณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการภัยพิบัติ (Disaster Management Steering Committee) 
และ (ค) คณะกรรมการบริหารการจัดการภัยพิบัติ (Disaster Management Executive Committee) 
(ข้อ 5 ของระเบียบประธานาธิบดี)  

(ก) หัวหน้าหน่วยงาน มาจากการแต่งตั้งโดยตรงของประธานาธิบดี ท าหน้าที่ 
ในการบริหารงานตามหน้าที่และอ านาจของ BNPB (ข้อ 6 ของระเบียบประธานาธิบดี) 

(ข) คณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการภัยพิบัติ (Disaster Management Steering 
Committee) รับผิดชอบโดยตรงต่อหัวหน้าหน่วยงาน BNPB และมีบทบาทในการแนะน า 
และให้ค าปรึกษาแก่หัวหน้าหน่วยงาน BNPB (ข้อ 7 และข้อ 8 ของระเบียบประธานาธิบดี)  
โดยมีหน้าที่ เสนอแนวคิดทางนโยบายในการจัดการภัยพิบัติระดับชาติ  เฝ้าก ากับติดตาม 
และประเมินผลการจัดการภัยพิบัติ  (ข้อ 9 ของระเบียบประธานาธิบดี ) องค์ประกอบของ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการภัยพิบัติ ประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงาน BNBP เป็นประธาน
กรรมการโดยต าแหน่ง และสมาชิกอีก 19 คน โดยสมาชิกจ านวน10 คน มาจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

                                                           
389 Food and Agriculture Organization, “National Disaster Management Agency,” 

Retrieved on 28 July 2018 form http://faolex.fao.org. 
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ที่ได้รับการเสนอชื่อจากหัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ390 ได้แก่ กระทรวงประสานงานเพ่ือสวัสดิการ 
ของประชาชน กรมกิจการมหาดไทย กรมกิจการสังคม กรมงานสาธารณะ กรมสุขภาพ กรมการเงิน 
กรมการขนส่ง กรมพลังงานและทรัพยากรแร่ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และกองทัพอินโดนีเซีย 
ส่วนอีก 9 คนมาจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้ เชี่ยวชาญหรือผู้มีวิชาชีพต่างที่ เกี่ยวข้อง (ข้อ 11  
ของระเบียบประธานาธิบดี)   

(ค) คณะกรรมการบริหารการจัดการภัยพิบัติ (Disaster Management Executive 
Committee) รับผิดชอบโดยตรงต่อหัวหน้าหน่วยงาน BNPB และมีบทบาทในการบูรณาการ 
การจัดการภัยพิบัติทั้งในช่วงก่อนเกิดภัยพิบัติ ช่วงตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน และช่วงหลังเกิดภัยพิบัติ 
(ข้อ 12 และข้อ 13ของระเบียบประธานาธิบดี) โดยมีหน้าที่ประสาน สั่งการ และปฏิบัติการ  
ในการจัดการภัยพิบัติ (ข้อ 14 ของระเบียบประธานาธิบดี) องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร 
การจัดการภัยพิบัติ ประกอบด้วย เลขาธิการหน่วยงาน BNPB ซึ่งได้รับแต่งตั้งโดยหัวหน้าหน่วยงาน 
BNPB รองหัวหน้าฝ่ายป้องกันและเตรียมพร้อม รองหัวหน้าฝ่ายจัดการเหตุฉุกเฉิน รองหัวหน้า  
ฝ่ายฟ้ืนฟูและบูรณะซ่อมแซม รองหัวหน้าฝ่ายวัสดุอุปกรณ์และโลจิสติกส์ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบ 
ศูนย์ และหน่วยบริหารด้านเทคนิค391 ข้อ 15 ของระเบียบประธานาธิบดี 

                                                           
390 ข้อ 11 (2) ของระเบียบประธานาธิบดี No. 8 of 2008 ก าหนดชื่อหน่วยงานที่ต้องส่งผู้แทน

เข้าร่วมในคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการภัยพิบัติ  ดังนี้  a.  Coordinating Ministry for 
People’ s Welfare b.  Department of Home Affairs c.  Department of Social Affairs d. 
Department of Public Works e.  Department of Health f.  Department of Finance g. 
Department of Transportation h.  Department of Energy and Mineral Resources i.  National 
Police of the Republic of Indonesia j. National Army of the Republic of Indonesia  

391 ข้อ 15 ของระเบียบประธานาธิบดี No. 8 of 2008 ก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ 
บริหารการจัดการภัยพิบัติ ดังนี้ a. Chief Secretariat; b. Deputy for Prevention and Alertness ; c. 
Deputy for Emergency Management ; d. Deputy for Rehabilitation and Reconstruction 
; e. Deputy for Logistics and Equipment ;f. Chief Inspectorate; g. Center; and h. 
Technical Executing Unit 
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บทท่ี 13 
 

กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และกฎหมายควบคุมการจัดซื้อหรอืจัดจ้างของภาครัฐ 

 
ในบทที่ 13 นี้ ผู้วิจัยจะน าเสนอกฎหมายของประเทศอินโดนีเซียที่กฎหมายเกี่ยวกับการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและกฎหมายควบคุมการจัดซื้อหรือจัดจ้างของภาครัฐ ซึ่งได้แบ่ง
ประเด็นการศึกษาออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลเบื้องต้น สาระส าคัญของกฎหมาย และบทบาทของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
 
(1) ข้อมูลเบื้องต้น 
 

1.1 การขจัดการทุจริต 
 การทุจริตเป็นปัญหาส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางการเมืองและความ 

มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ประเทศอินโดนีเซียจึงมีนโยบายปฏิรูปกฎหมายเกี่ยวกับ 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยให้ภาคเอกชนและประชาชนมีสิทธิเข้าถึงข้อมูล 
ของหน่วยงานรัฐเพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ392  และได้มีการตรารัฐบัญญัติว่าด้วย
การขจัดการทุจริต (Law No.  31 of 1999) ขึ้นเ พ่ือก าหนดลักษณะการกระท าที่ เข้ าข่ าย 
เป็นการทุจริตและก าหนดโทษเพ่ิมเติมจากประมวลกฎหมายอาญา 393  รวมถึงก าหนดความผิด 
แก่กรณีผู้สนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐในการกระท าการทุจริตด้วย การกระท าที่มีลักษณะเป็นการทุจริต 
ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จึงได้มีการออกระเบียบประธานาธิบดี 
ฉบับที่ 80/2003 เพ่ือก าหนดแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม โดย
สรุปสาระส าคัญได ้ ดังนี้ 394 

                                                           
392 Lateef S.  et al, Combating Corruption in Indonesia, (Washington DC:  World 

Bank East Asia Poverty Reduction and Economic Management Unit, 2003), p. 1-3. 
393 ประมวลกฎหมายอาญาอินโดนีเซีย มาตรา 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418 

และมาตรา 419. 
394 Karin Attström Ramboll, “Indonesia Strengthening Public Procurement 

Program,” Public Procurement (2010): p. 122.  
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1. จัดให้มีแนวทางพัฒนายุทธศาสตร์ นโยบายและกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างของรัฐ  

2. จัดให้มีการเฝ้าระวังและตรวจสอบ  
3. จัดให้มีการจัดซื้อจัดจ้างระบบอิเล็กทรอนิกส์  
4. พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง  
5. ให้ค าแนะน าและค าปรึกษาเกี่ยวกับข้อพิพาทท้ังระดับท้องถิ่นและระดับจังหวัด  

ใน ค.ศ. 2006 (พ.ศ. 2549) ได้มีการออกระเบียบประธานาธิบดีฉบับที่ 8/2006       
เ พ่ือก าหนดให้มีการจัดตั้ งหน่วยงานที่ท าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างขึ้ นในทุกหน่วยงานของรัฐ 395   
ใน ค.ศ. 2008 (พ.ศ.2551) รัฐบาลอินโดนีเซียพบว่าแนวทางปฏิบัติ ในการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละ
หน่วยงานไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันเนื่องจากขาดกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ที่ชัดเจน จึงได้มีการออกระเบียบประธานาธิบดีฉบับที่ 54/2010 เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอน
เกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโดยมีการแยกหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างกรณีทั่วไป 
กับการจัดซื้อจัดจ้างกรณีเกิดภัยพิบัติฉุกเฉิน แต่เมื่อบังคับใช้มาได้ระยะหนึ่งแล้วพบว่ามีความล่าช้า  
ในการปฏิบัติงานเนื่องจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวมีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างยุ่งยากหลายขั้นตอน  
อีกทั้งมีหลักเกณฑ์บางกรณีที่ขัดกับกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นเฉพาะ 
ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายพัฒนาระบบราชการให้มีความคล่องตัวให้สอดรับกับเศรษฐกิจ  
จึงได้มีการยกเลิกและประกาศระเบียบประธานาธิบดีฉบับที่  16/2018 ขึ้นใช้แทนหลักเกณฑ์เดิม
เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างกรณีทั่วไปและการจัดซื้อจัดจ้างกรณีฉุกเฉินมีความรวดเร็วคล่องตัวมากขึ้น  
ซึ่งยังคงมีผลบังคับใช้มาถึงปัจจุบัน396 

ส่วนการแก้ปัญหาทุจริตในเชิงโครงสร้างนั้น ใน ค.ศ. 2003 (พ.ศ.2546) ประเทศ
อินโดนีเซียได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการขจัดการทุจริตแห่งชาติอินโดนีเซีย (The Corruption 
Eradication Commission of Indonesia: KPK) ขึ้นโดยก าหนดให้มีอ านาจหน้าที่สืบสวนสอบสวน 
และด าเนินคดีการกระท าความผิดที่มีลักษณะเป็นการทุจริต นอกจากนี้ประเทศอินโดนี เซีย 
ได้มีการจัดตั้งศาลช านัญพิเศษคดีทุจริตขึ้นใน 33 จังหวัดทั่วประเทศและมีจัดตั้งศาลฎีกาแผนกคดี
ทุจริตในส่วนกลางเพ่ือพิจารณาคดีความผิดที่เก่ียวกับการทุจริตโดยเฉพาะ 

 

                                                           
395 Perpres 8/2006 (ULP-Unit Layanan Pengadaan). 
396 APEC, APEC Procurement Transparency Standards in Indonesia A work in 

Progress Transparency International Indonesia, (Jakarta: Transparency International, 
2011), p. 15. 
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1.2 การควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
 ประเทศอินโดนีเซียก าหนดแนวนโยบายให้ภาครัฐมีความโปร่งใสมากขึ้นโดยน าหลัก    

ธรรมาภิบาลมาใช้ในบริหารงานภาครัฐ โดยระเบียบประธานาธิบดีฉบับที่ 54/2010 ก าหนดขั้นตอน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและให้อ านาจแก่หน่วยงานเดิม รวมถึงจัดตั้งหน่วยงานขึ้นใหม่       
ให้มีอ านาจหน้าที่ ในการตรวจสอบและควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีความโปร่งใส 
และเป็นธรรม397 ได้แก่ ส านักงบประมาณ หน่วยงานการจัดซื้อจัดจ้างแห่งชาติ (National Public 
Procurement Agency: LKPP) และคณะกรรมการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละโครงการ 
(Inspection and Acceptance committee: PPHP) ซึ่งจะกล่าวถึงรายละเอียดต่อไป 

 
 (2) สาระส าคัญของกฎหมาย 
 

สาระส าคัญของกฎหมายอาญาอินโดนีเซียว่าด้วยการกระท าความผิดของเจ้าพนักงาน  
รัฐบัญญัติที่  31/1999 ระเบียบประธานาธิบดีที่  54/2010  ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  
และกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและกฎหมายควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ มีดังนี้ 

 
2.1 กฎหมายอาญา 

 ประมวลกฎหมายอาญาอินโดนีเซีย ได้ก าหนดฐานความผิดและโทษเกี่ยวกับการกระท า
มีลักษณะเป็นการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ไว้ในมาตรา 209 มาตรา 210 มาตรา 387 มาตรา 388 
มาตรา 415 มาตรา 416 มาตรา 417 มาตรา 418 และมาตรา 419 ซึ่งมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

1) บุคคลผู้รับผิดทางอาญา 
เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา หมายถึง ข้าราชการ บุคคลซึ่งโดย 

การเลือกตั้งหรือวิธีการอ่ืนได้เป็นผู้แทนในองค์กรนิติบัญญัติ ผู้แทนที่จัดตั้งโดยรัฐบาล บุคคลซึ่งสังกัด
อยู่ในกองทัพรวมถึงหัวหน้าชนเผ่าของกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งมีอ านาจตามกฎหมาย  

2) ฐานความผิด 
ความผิดฐานติดสินบนเจ้าพนักงาน แยกเป็น 2 กรณี ได้แก่ (1) กรณีผู้ให้หรือ 

ตกลงว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่เจ้าพนักงานเพ่ือจูงให้กระท าการหรือไม่กระท าการ  
ตามหน้าที่ และ (2) กรณีผู้ให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้กระท าการ

                                                           
397 UNODC, “Anti-Corruption,” Retrieved on 20 January 2018 from https://www. 

unodc.org/Indonesia. 

https://www/
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หรือไม่กระท าการตามหน้าที่แล้วซึ่งมิได้มีการตกลงกันมาก่อน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่ เกิน 2 ปี  
8 เดือนหรือปรับไม่เกิน 300 รูปีอินโดนีเซีย398 

ความผิดฐานติดสินบนเจ้าพนักงานในการยุติธรรม กรณีการกระท าความผิดฐาน 
ติดสินบนเจ้าพนักงานซึ่งเป็นผู้พิพากษาหรือเจ้าพนักงานในกระบวนการยุติธรรมคดีอาญาต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกิน 9 ปี ส่วนกรณใีนกระบวนการยุติธรรมซึ่งมิใช่คดีอาญาต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 7 ปี399 

ความผิดฐานเจ้าพนักงานรับสินบน กรณีเจ้าพนักงานรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อ่ืนใด ซึ่งเป็นไปในการปฏิบัติหน้าที่ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 300 รูปี
อินโดนีเซีย400 และถ้าหากมีเจตนาพิเศษโดยทุจริตเพ่ือกระท าการหรือไม่กระท าการตามหน้าที่ 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปี401  

ความผิดฐานฉ้อฉลต่อรัฐ กรณีผู้รับเหมา สถาปนิก ผู้ค้าขายวัสดุก่อสร้าง ผู้ควบคุม
งานหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างของรัฐกระท าการฉ้อฉลจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย  
ต่อชีวิตและทรัพย์สิน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 7 ปี402  เช่นเดียวกับกรณีผู้ใดส่งมอบวัสดุอุปกรณ์
ให้แก่กองทัพโดยฉ้อฉลและวัสดุอุปกรณ์นั้นก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐ ในยามสงคราม ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกิน 7 ปี403 

ความผิดฐานเจ้าพนักงานยักยอก กรณีเจ้าพนักงานซึ่งมีหน้าที่จัดการงานของรัฐ
เบียดบังหรือยอมให้ผู้อ่ืนเบียดบังทรัพย์สินนั้นไปเป็นของตนโดยอาศัยโอกาสที่ตนมีอ านาจหน้าที่  
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 7 ปี 404 

ความผิดฐานเจ้าพนักงานปลอมเอกสาร กรณีเจ้าพนักงานซึ่งมีหน้าที่ท าเอกสาร
ของรัฐปลอมหรือได้รับมอบหมายให้ท าเอกสารของรัฐกระท าปลอมแปลงเอกสารหรือข้อความใน
ทะเบียนของรัฐ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 4 ปี405 

ความผิดฐานเจ้าพนักงานท าลายหลักฐาน กรณีเจ้าพนักงานซึ่งมีหน้าที่เก็บรักษา
พยานหลักฐานหรือได้รับมอบหมายให้เก็บรักษาพยานหลักฐานท าลายหรือกระท าให้พยานหลักฐาน

                                                           
398 ประมวลกฎหมายอาญาอินโดนีเซีย มาตรา 209 
399 ประมวลกฎหมายอาญาอินโดนีเซีย มาตรา 210 
400 ประมวลกฎหมายอาญาอินโดนีเซีย มาตรา 418 
401 ประมวลกฎหมายอาญาอินโดนีเซีย มาตรา 419 
402 ประมวลกฎหมายอาญาอินโดนีเซีย มาตรา 387 
403 ประมวลกฎหมายอาญาอินโดนีเซีย มาตรา 388 
404 ประมวลกฎหมายอาญาอินโดนีเซีย มาตรา 415 
405 ประมวลกฎหมายอาญาอินโดนีเซีย มาตรา 416 
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เสียหายใช้ไม่ได้ด้วยประการใด ๆ และพยานหลักฐานนั้นเป็นข้อส าคัญในการพิจารณาคดี ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปี 6 เดือน406 

3) ภาระการพิสูจน์และการชั่งน้ าหนักพยานหลักฐาน 
การพิสูจน์พยานหลักฐานในคดีอาญา โจทก์มีหน้าที่พิสูจน์ให้ศาลสิ้นสงสัย 

ว่าผู้ต้องหาได้กระท าความผิดเช่นนั้นจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาทางอาญาอินโดนีเซีย 
มาตรา 137 โดยจ าเลยมีสิทธิให้การปฏิเสธได้ตลอดข้อหาและไม่มีหน้าที่ต้องส่งมอบพยานหลักฐานใด
เพ่ือใช้พิจารณาลงโทษเกี่ยวกับการกระท าความผิดของตน   

 
2.2 รัฐบัญญัติว่าด้วยการขจัดการทุจริต (Law No. 31 of 1999) 

 รัฐบัญญัติว่าด้วยการขจัดการทุจริต (Law Regarding the Eradication of Criminal 
Acts of Corruption) มีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดความรับผิดทางอาญาโดยเฉพาะแก่ผู้บริหารราชการ
แผ่นดิน (State Administrators) เจ้าหน้าที่ของรัฐระดับสูง (Civil Servants) เจ้าหน้าที่รัฐประเภท
อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด คณะบุคคลหรือกองทุนที่มีการบริหารจัดการไม่ว่าจะมีฐานะเป็นนิติบุคคล
หรือไม่ก็ตาม รวมถึงบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งหรือได้รับมอบหมายให้ใช้อ านาจรัฐแต่ปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่  

ประเทศอินโดนีเซียมีรัฐบัญญัติที่ 3 ค.ศ. 1972 (พ.ศ. 2522) เป็นกฎหมายป้องกัน 
และปรามปรามการทุจริตแต่กฎหมายฉบับดังกล่าวได้บังคับใช้มานานและไม่สอดคล้องกับสภาพสังคม     
จึงได้มีการยกเลิกกฎหมายฉบับเดิมและตรารัฐบัญญัติที่ 31 ค.ศ. 1999 (พ.ศ. 2542) ขึ้นแทน           
โดยก าหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตภายในสองปีนับแต่วันที่กฎหมาย 
มีผลใช้บังคับและได้ก าหนดหลักเกณฑ์ขึ้นใหม่หลายประการ เช่น  

ก. การบัญญัติให้การกระท าความผิดที่เกี่ยวกับการทุจริตให้เป็นความผิดอาญาแผ่นดิน
ซึ่งไม่อาจยอมความได้ กล่าวคือ เมื่อมีการกระท าความผิดเกิดขึ้นแล้ว แม้รัฐจะได้รับเงินคืนหรือได้รับ
การชดใช้ความเสียหายแล้วแต่ก็ยังคงด าเนินคดีและลงโทษผู้กระท าความผิดได้ 

ข. การเพ่ิมอัตราโทษจากเดิมให้สูงขึ้นให้มีอัตราโทษสูงสุดประหารชีวิต การก าหนด 
ให้บริษัทเอกชนเป็นตัวการผู้กระท าความผิดฐานทุจริตได้ซึ่งกรรมการบริษัทจะต้องรับโทษในฐานะ     
ผู้ท าการแทนนิติบุคคล  

ค. การขยายขอบเขตนิยามค าว่า "เจ้าหน้าที่ของรัฐ" ให้มีหมายความรวมถึง ลูกจ้าง 
ของบริษัทเอกชนที่ได้รับงบประมาณหรือประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินจากภาครัฐ ซึ่งค าว่า 

                                                           
406 ประมวลกฎหมายอาญาอินโดนีเซีย มาตรา 417 
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“ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สิน” เช่น การได้รับเงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ ากว่าปกติ การได้รับ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมโดยไม่มีกฎหมายให้อ านาจ เป็นต้น  

ง. การให้อ านาจพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ และศาลเรียกให้สถาบันการเงินส่ง
มอบข้อมูลเกี่ยวกับการเงินของผู้ต้องหาหรือจ าเลยได้  

จ.การก าหนดให้จ าเลยมีภาระการพิสูจน์ว่าตนไม่ได้กระท าความผิด แทนที่โจทก์จะเป็น
ฝ่ายน าสืบพยานหลักฐานว่าจ าเลยกระท าความผิด (Reverse burden of proof)  และจ าเลยมีหน้าที่
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของตนและครอบครัว รวมทั้งบุคคลอ่ืนที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง  
กับการทุจริตด้วย 

รัฐบัญญัติว่าด้วยการขจัดการทุจริต (Law No. 31 of 1999) เป็นกฎหมายเฉพาะ 
มีความแตกต่างจากประมวลกฎหมายอาญา เนื่องจากประมวลกฎหมายอาญาเป็นการก าหนด
ความผิดทางอาญาแก่ข้าราชการกรณีทั่วไป หรือ pejabat (Officials) ส่วนกฎหมายฉบับนี้เป็นการ
ก าหนดความผิดทางอาญาแก่เจ้าหน้าที่รัฐที่มีต าแหน่งระดับสูงเป็นการเฉพาะโดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

1) บุคคลผู้รับผิดทางอาญา  
เจ้าหน้าที่รัฐตามรัฐบัญญัติว่าด้วยการขจัดการทุจริต หมายถึง ข้าราชการ 

ตามกฎหมายว่าด้วยข้าราชการพลเรือน ข้าราชการตามความหมายในประมวลกฎหมายอาญา บุคคล 
ซึ่งได้รับค่าจ้างจากรัฐหรืองบประมาณท้องถิ่น หรือจากห้างร้านบริษัทที่ได้รับเงินสนับสนุน
งบประมาณจากรัฐหรือท้องถิ่น หรือได้รับเงินทุนหรือการอ านวยความสะดวกจากรัฐหรือท้องถิ่น 
(มาตรา 1) 

2) ฐานความผิด  
ความผิดทางอาญาที่ก าหนดไว้ในรัฐบัญญัติว่าด้วยการขจัดการทุจริต แบ่งออกเป็น 

7 ฐานความผิด407 ดังนี้ 
1) ความผิดฐานร่ ารวยผิดปกติ กรณีที่เจ้าหน้าที่รัฐร่ ารวยผิดปกติ โดยทุจริต 

หรืออาศัยโอกาสที่ตนมีอ านาจหน้าที่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้ อ่ืน ในประการที่น่าจะเกิด 
ความเสียหายแก่ระบบการเงินและเศรษฐกิจของประเทศ ตามมาตรา 2 และมาตรา 3 

2) ความผิดฐานให้และรับสินบน (bribery)  กรณีผู้ ใดให้หรือตกลงว่า 
จะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่เจ้าหน้าที่รัฐเพ่ือจูงให้กระท าการหรือไม่กระท าการตามหน้าที่
บริหารราชการแผ่นดิน พิพากษาอรรถคดี หรือส านวนความในกระบวนการยุติธรรม ย่อมมีความผิด

                                                           
407  Yahman, “ Reflection toward Reversed Verification System of Indonesian 

Corruption Acts,” International Journal of Scientific and Research Publications, Volume 
7 (2017): p. 8-9. 
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ฐานให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐ ส่วนกรณีเจ้าหน้าที่รัฐผู้ใดรับหรือตกลงว่าจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ 
อ่ืนใดเพ่ือกระท าการหรือไม่กระท าการในหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน พิพากษาอรรถคดี  
หรือส านวนความในกระบวนการยุติธรรม ย่อมมีความผิดฐานให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐ  

3) ความผิดฐานยักยอกทรัพย์สินในกิจการไปรษณีย์ กรณีเจ้าหน้าที่รัฐ 
ซึ่งมีหน้าที่จัดการไปรษณีย์อาศัยโอกาสที่ตนมีหน้าที่เบียดบังทรัพย์สินในกิจการไปรษณีย์ไปเป็นของ
ตนหรือผู้อื่นโดยทุจริต  

4) ความผิดฐานใช้ทรัพย์สินรัฐในการเลือกตั้ง กรณีเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งมีหน้าที่
จัดการดูแลทรัพย์สินอาศัยโอกาสที่ตนมีอ านาจใช้ทรัพย์สินของรัฐเอ้ือประโยชน์แก่ตนอ่ืนหรือผู้ อ่ืน  
ในการเลือกตั้งโดยทุจริต 

5) ความผิดฐานเจ้าหน้าที่ใช้อ านาจโดยมิชอบ แบ่งออกเป็น 3 กรณี ได้แก่    
กรณีเจ้าหน้าที่รัฐอาศัยโอกาสที่ตนมีอ านาจข่มขืนใจให้ผู้ อ่ืนส่งมอบทรัพย์สินหรือกระท าการโดย 
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีเจ้าหน้าที่รัฐแสร้งว่าตนเป็นเจ้าหนี้และเรียกรับทรัพย์สินจากเจ้าหน้าที่รัฐ
หรือหน่วยงานต่างประเทศเพ่ือช าระหนี้ซึ่งหนี้นั้นมิได้มีอยู่จริง และกรณีเจ้าหน้าที่รัฐใช้ประโยชน์ 
บนที่ดินเกินกว่าสิทธิที่กฎหมายก าหนดโดยทุจริต 

6) ความผิดฐานการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรณีเจ้าหน้าที่รัฐ 
ซึ่งมีหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างมีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในการประมูลงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ทีต่นมีหน้าที่ดูแลจัดการนั้น  

7) ความผิดฐานรับของก านัลมูลค่าเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด กรณีเจ้าหน้าที่
รัฐรับหรือตกลงว่าจะรับของก านัลซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 10 ล้านรูปีอินโดนีเซีย แม้จะพิสูจน์ได้ว่า 
ของก านัลนั้นมอบให้เพ่ือเป็นสินบนในการจูงใจเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่ได้มีการแจ้ง 
ต่อคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตภายใน 30 วันนับแต่ได้รับของก านัลนั้น โดยคณะกรรมการ
ปราบปรามการทุจริตมีอ านาจสั่งริบของก านัลดังกล่าวเสียก็ได้ 

นอกจากนี้  กฎหมายฉบับนี้ยังได้ก าหนดฐานความผิดของการกระท าอัน
เกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิดข้างต้นอีกด้วย ได้แก่ 1) กรณีบุคคลซึ่งขัดขวางการตรวจสอบ ไต่สวน 
การด าเนินกระบวนพิจารณาคดีแก่จ าเลยหรือพยานในการพิจารณาคดีความผิดเกี่ยวกับกฎหมายว่า
การขจัดการทุจริต 2) กรณีบุคคลซึ่งไม่มาเบิกความเป็นพยานในการพิจารณาคดีความผิดเกี่ยวกับ
กฎหมายว่าการขจัดการทุจริต เว้นแต่เป็นคู่สมรส บิดามารดา ปู่ย่าตายาย พ่ีน้อง หรือผู้สืบสันดาน
ของจ าเลย 3) กรณีธนาคารซึ่ ง ไม่ให้ข้อมูลรายการบัญชีของบุคคลต้องสงสัยตามที่ร้องขอ 
 4) กรณพียานหรือผู้เชี่ยวชาญไม่มาเบิกความเป็นพยานหรือจงใจให้ข้อมูลอันเป็นเท็จในการพิจารณา
คดีความผิดเกี่ยวกับกฎหมายว่าการขจัดการทุจริต 5) กรณีบุคคลที่ล่วงรู้ความลับอันเป็นประโยชน์ 
ต่อราชการซึ่งไม่ยอมให้ข้อมูลหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ และ 6) กรณีพยานและบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับ
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คดีความผิดเกี่ยวกับกฎหมายว่าการขจัดการทุจริตกระท าการเปิดเผยชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้ร้องเรียนการทุจริต 

3) ภาระการพิสูจน์และการชั่งน้ าหนักพยานหลักฐาน 
รัฐบัญญัติว่าด้วยการขจัดการทุจริต (Law No. 31 of 1999) ได้ก าหนดให้จ าเลย

มีภาระการพิสูจน์ว่าตนไม่ได้กระท าความผิด แทนที่โจทก์จะเป็นฝ่ายน าสืบพยานหลักฐานว่าจ าเลย
กระท าความผิด (Reverse burden of proof)  อีกทั้งจ าเลยมีหน้าที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สิน 
ของตนและครอบครัว รวมทั้งบุคคลอ่ืนที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตด้วยตามมาตรา 
28 และมาตรา 37 เอ วรรคหนึ่ง นอกจากนี้ กฎหมายก าหนดให้ศาลมีอ านาจรับฟังค าให้การ 
ของจ าเลยที่เคยให้การไว้ในคดีอ่ืนเป็นพยานหลักฐานประกอบการพิจารณาคดีความผิดฐานร่ ารวย
ผิดปกติก็ได้ แต่จ าเลยไม่ถูกตัดสิทธิที่จะน าสืบแสดงพยานหลักฐานแหล่งที่มาของทรัพย์สินดังกล่าวว่า
ตนเป็นผู้บริสุทธิ์ ตามมาตรา 37 เอ วรรคสอง 

ส่วนประเด็นเรื่องการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนในคดีความผิดเกี่ยวกับกฎหมาย        
ว่าด้วยการขจัดการทุจริตไม่มีบัญญัติไว้ในกฎหมายฉบับนี้ แต่ได้บัญญัติไว้ในรัฐบัญญัติว่าด้วยการ 
ส่งผู้ร้ายข้ามแดน (Law No. 1 of 1979) มีหลักการว่า ให้ประเทศซึ่งมีตัวบุคคลผู้กระท าความผิด        
ส่งผู้ร้ายข้ามแดนก็ต่อเมื่อมีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับประเทศนั้นหรือท าความตกลงระหว่าง
ประเทศเป็นรายกรณีไป   

ส าหรับกระบวนการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนนั้น เมื่อหน่วยงานของประเทศ
อินโดนีเซียได้รับการร้องขอจากต่างประเทศให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน หน่วยงานดังกล่าวจะส่งเรื่อง 
ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติด าเนินการให้ได้ตัวผู้กระท าความผิด เช่น ตรวจค้น จับกุม เป็นต้น จากนั้น
เจ้าพนักงานต ารวจจะท าส านวนเสนอพนักงานอัยการพร้อมน าตัวผู้กระท าความผิดมาเสนอต่อศาล
โดยผู้พิพากษาคนเดียวเป็นองค์คณะให้พิจารณาท าความเห็นส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน จากนั้นให้แจ้งเรื่อง
ไปยังประธานาธิบดีท าค าสั่งและด าเนินการต่อไป  

 
2.3 ระเบียบประธานาธิบดีฉบับที่ 54/2010 ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

ระเบียบประธานาธิบดีฉบับที่ 54/2010 ก าหนดขึ้นเพ่ือวางขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อ      
จัดจ้างภาครัฐแก้ไขเปลี่ยนแปลงจากระเบียบประธานาธิบดีฉบับที่ 80/2003 เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ความไม่ชัดเจนแน่นอนของข้อก าหนด เพ่ิมเติมขอบเขตการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในครอบคลุมมากขึ้น
และเพ่ิมความคล่องตัวในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ มีสาระส าคัญ ดังนี้ 

1) ขยายขอบเขตการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ให้หมายความรวมถึงการจัดซื้อจัดจ้างโดย
เงินนอกงบประมาณ เช่น เงินบริจาคจากต่างประเทศ และสินเชื่อเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ เป็นต้น  
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2) เพ่ิมวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโดยตรง (sole sourcing) จาก 50 ล้านรูปี
อินโดนีเซียเป็น 100 ล้านรูปีอินโดนีเซีย เพ่ือให้กรณีที่เข้าเกณฑ์ที่ไม่ต้องจัดให้มีการจัดประมูลภาครัฐ
มากขึ้นอันจะท าให้การจัดซื้อจัดจ้างได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้น 

3) ก าหนดข้อยกเว้นการวางประกันเพ่ือเพ่ิมความคล่องตัวในการจัดซื้อจัดจ้างบางกรณ ี
4) ก าหนดให้ต้องเปิดเผยราคาประเมินของการประมูล เพ่ือความโปร่งใสและตรวจสอบ

ได้ของผู้มีส่วนได้เสีย 
5) ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐใช้ระบบการจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ 

ตั้งแต่ ค.ศ.2012 (พ.ศ. 2555) เป็นต้นไป เพ่ือความโปร่งใสตรวจสอบได้ สะดวกและยุติธรรมมากกว่า
กรณีจัดซื้อจัดจ้างแบบธรรมดาที่ผู้มีอ านาจอาจเข้าแทรกแซงก่อนการประมูลงาน 

6) ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโดยตรงสามารถกระท าได้ในกรณีสินค้าหรือ
บริการที่ทราบราคากันโดยทั่วไป เช่น ราคารถเช่า ราคาโรงแรม ค่าเช่าส านักงาน เป็นต้น 

นอกจากนี้ การประกวดราคาการจัดซื้อจัดของรัฐนั้น บริษัทต่างชาติมีสิทธิเข้าร่วม 
การประกวดราคาได้ก็ต่อเมื่อบริษัทสัญชาติอินโดนีเซียมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์  
โดยที่งานดังกล่าวมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 100 ล้านรูปีอินโดนีเซียส าหรับกรณีงานก่อสร้างและมูลค่า 
ไม่น้อยกว่า 20 ล้านรูปีอินโดนีเซียส าหรับกรณีสินค้าและบริการ 

ส่วนในเชิงโครงสร้างองค์กรที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระเบียบ
ประธานาธิบดีฉบับนี้ได้แบ่งแยกออกเป็น 3 หน่วยงาน ได้แก่ (1) หน่วยงานวางแผนและด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง (Budget Authority) มีหน้าที่วางแผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อนที่จะได้มีการตกลงท าสัญญา
จัดซื้อจัดจ้างและใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (2) หน่วยงานให้บริการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
(Procurement Service Unit - PPK) มีหน้าที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ ก าหนดข้อเสนอ 
ประเมินความคุ้มค่ารวมถึงพิจารณาข้อสัญญาจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  และ (3) คณะกรรมการตรวจสอบ
การจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละโครงการ (Inspection and Acceptance committee - PPHP) มีหน้าที่
ตรวจสอบติดตามผลการด าเนินงานของโครงการถึงความคุ้มค่าและความถูกต้องโปร่งใสภายหลัง 
ทีไ่ด้มีการจัดซื้อจัดจ้างไปแล้ว 

อย่างไรก็ดี กฎหมายฉบับนี้ก่อให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานเนื่องจากหลักเกณฑ์
ดังกล่าวมีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างยุ่งยากหลายขั้นตอน อีกท้ังมีหลักเกณฑ์บางกรณีที่ขัดกับกฎหมาย
การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพิเศษของธุรกิจเป็นการเฉพาะแตกต่าง
ออกไปตามรัฐบัญญัติว่าด้วยการให้บริการก่อสร้าง (Law No. 18 of 1999) ประกอบกับรัฐบาล 
มีนโยบายพัฒนาระบบราชการให้มีความคล่องตัวให้สอดรับกับเศรษฐกิจดิจิทัลโดยปรับปรุง 
ให้มีการน าวิธีจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics procurement) จึงได้มีการยกเลิก 
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และประกาศระเบียบประธานาธิบดีฉบับที่ 16/2018 ขึ้นใช้แทนหลักเกณฑ์เดิมและบังคับใช้มาจนถึง
ปัจจุบัน 

 
2.4 กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

(1) ระเบียบประธานาธิบดีฉบับท่ี 16/2018 
ระเบียบประธานาธิบดี ฉบับที่ 16/2018 ก าหนดขึ้นเพ่ือปรับปรุงแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ 

ขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ผ่อนคลายหลักเกณฑ์ให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นทั้งกรณี
ทั่วไปและกรณีสถานการณ์ภัยพิบัติฉุกเฉิน และสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
อย่างยั่งยืน โดยมีเหตุผลในการออกระเบียบประธานาธิบดี ดังนี้ 

1) เพ่ือปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ให้มีความคล่องตัว สะดวก
และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยตัดทอนข้อก าหนดที่ไม่จ าเป็นออกไป จึงท าให้มีข้อก าหนดเพียง 15 เรื่อง      
แบ่งออกเป็น 94 ข้อก าหนด 

2) เพ่ือปรับปรุงเนื้อหาข้อก าหนดให้สอดคล้องกับกฎหมายอ่ืนที่มีบทบัญญัติว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างในกฎหมายเฉพาะอยู่แล้ว เช่น กฎหมายว่าด้วยการให้บริการก่อสร้าง กฎหมายว่า
ด้วยรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น และปรับปรุงเนื้อหาข้อก าหนดให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

3) เพ่ือวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนา
เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เช่น การสนับสนุนวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดย่อม (SMEs) ให้มีส่วนร่วม 
ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมากขึ้น การสนับสนุนให้ใช้สินค้าภายในประเทศ การสนับสนุนให้มีการวิจัย
และพัฒนาสินค้าจากท้องถิ่น การประเมินผลวัดความคุ้มค่าหรือประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดซื้อจัดจ้าง 
การเพ่ิมความคล่องตัวในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทั้งในกรณีทั่วไปและในกรณีสถานการณ์ฉุกเฉิน 
เป็นต้น ทั้งมีการน าวิธีจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics procurement) เข้ามาใช้
อีกด้วย 

ระเบียบประธานาธิบดีฉบับที่ 16 /2518 นี้ ซึ่งมีผลใช้บังคับแก่การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ของประเทศอินโดนีเซียในปัจจุบันนี้ มีผลใช้บังคับแก่กรณีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าหรือบริการ 
ของกระทรวงสถาบันหน่วยงานภาครัฐทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับงบประมาณจากรัฐบาล 
ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมไปถึงหน่วยงานข้างต้นที่ได้รับเงินสนับสนุนจากต่างประเทศด้วย  
แต่ระเบียบประธานาธิบดีฉบับนี้จะไม่ใช้บังคับแก่กรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีกฎหมายก าหนดขั้นตอน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไว้โดยเฉพาะ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างอาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพ เป็นต้น 
โดยกรณีดังกล่าวให้เป็นไปตามที่กฎหมายพิเศษนั้นได้ก าหนดไว้ อีกทั้งไม่ใช้บังคับแก่กรณีการจัดซื้อ 
จัดจ้างสินค้าหรือบริการของหน่วยงานผู้ให้บริการสาธารณะ กรณีการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งราคาได้รับรู้  
กันอยู่โดยทั่วไปตามปกติประเพณีการค้าในทางธุรกิจ โดยกรณีดังกล่าวให้ส่วนราชการต้นสังกัด 
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ของหน่วยงานที่มีการจัดซื้อจัดจ้างก าหนดระเบียบเกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภายใน
หน่วยงานเองได้ ระเบียบประธานาธิบดีฉบับที่ 16/2018 มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 

1) วัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ภาครัฐได้รับสินค้าหรือบริการ  

ที่คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลโปร่งใสเปิดเผยและเป็นธรรม  
การจัดซื้อจัดจ้างเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เพ่ือให้รัฐ

ได้รับสินค้าหรือบริการที่คุ้มค่าที่สุด โดยค านึงถึงปัจจัยด้านคุณภาพ ปริมาณ ระยะเวลา สถานที่ 
ค่าใช้จ่าย การมีส่วนร่วมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) การสนับสนุนผลิตภัณฑ์
ภายในประเทศ การสนับสนุน วิจัยสินค้าและบริการ การส่งเสริมอุตสาหกรรม เชิงสร้างสรรค์  
การลดความเหลื่อมล้ าและการกระจายรายได้ทางเศรษฐกิจเพ่ือน าไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 

มีข้อสังเกตว่าข้อพิจารณาการมีส่วนร่วมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) นั้น ประเทศอินโดนีเซียได้มีนโยบายก าหนดว่าการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่มีมูลค่าต่อสัญญา    
ไม่เกิน 2,500 ล้านรูปีอินโดนีเซีย ให้รัฐด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเอาผู้ประกอบการที่เป็นวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs)408โดยรัฐสามารถแบ่งสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างออกเป็นส่วนย่อยเพ่ือให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวก็ได้ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจรายย่อยและกระจายรายได้ ในระบบ
เศรษฐกิจ    

2) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ผู้มีเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตามระเบียบประธานาธิบดีฉบับนี้ ได้แก4่09    
ผู้ใช้งบประมาณ หรือ Pengguna Anggaran (PA) หมายถึง หน่วยงานที่ได้รับ

จัดสรรงบประมาณให้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน 
เจ้ าหน้ าที่ ผู้ ได้ รั บมอบหมายให้ด า เนินการจัดซื้ อจั ดจ้ าง หรื อ Pejabat 

Pembuatan Komitment (PPA) หมายถึง เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้ใช้งบประมาณ ซึ่งมีอ านาจหน้าที่
ตามกฎหมายหรือได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้มีอ านาจท านิติกรรมให้มีผลผูกพันกับผู้ขายสินค้าหรือผู้บริการ 

ผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการ หมายถึง เอกชนขายสินค้าหรือให้บริการที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 

                                                           
408 รัฐบัญญัติว่าด้วยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Law No. 20 of 2008) ก าหนดให้ 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) หมายถึง กิจการที่มีสินทรัพย์ซึ่งไม่รวมที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างมีมูลค่าตั้งแต่ 50 ล้านรูปีอินโดนีเซียแต่ไม่เกิน 500 ล้านรูปีอินโดนีเซีย หรือกิจการที่มีรายได้ต่อปี
ตั้งแต่ 300 ล้านรูปีอินโดนีเซียแต่ไม่เกิน 2,500 ล้านรูปีอินโดนีเซีย 

409 ระเบียบประธานาธิบดีฉบับที่ 16 /2018 ข้อ 9 
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        คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานหรือ Pokja Pemilihan (PP) หมายถึง 
คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการที่หน่วยงานผู้ใช้งบประมาณแต่งตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ 
คุณสมบัติของสินค้าหรือบริการ เงื่อนไขที่จะท าด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ Pejabat Pemeriksa Hasil 
Pekerjaan (PPHP) หมายถึง เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานซึ่งมีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายหรือได้รับการ
แต่งตั้งเป็นผู้มีอ านาจติดตามผลความก้าวหน้าระหว่างการด าเนินงานของผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการ 
ให้เป็นไปตามข้อก าหนดในสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 

คณะกรรมการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละโครงการ หรือ Panitia 
Pemeriksa Hasil Pekerjaan km (PjPHP) หมายถึง คณะกรรมการตรวจรับสินค้าหรือบริการให้มี
ถูกต้องตรงตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้างเมื่อผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการด าเนินการแล้วเสร็จ  

3) ประเภทและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
3.1) ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง 
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จ าแนกออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ (1) สินค้า (2) การ

ก่อสร้าง (3) บริการที่ปรึกษาและ (4) บริการอ่ืน ๆ ซึ่งการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้งสามารถจัดซื้อ 
จัดจ้างหลายประเภทในคราวเดียวกันก็ได้ โดยวิธีการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐจะขึ้นอยู่กับประเภทของ 
การจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ 

ก. การจัดซื้อจัดจ้างประเภทสินค้าหรือการก่อสร้าง ให้การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเภทดังกล่าวสามารถกระท าได้โดย 5 วิธีได้แก่ (1) วิธีจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (2) วิธีจัดซื้อ 
จัดจ้างโดยตรงการ (3) วิธีแต่งตั้งโดยตรง (4) วิธีประกวดราคาอย่างรวดเร็ว และ (5) วิธีประกวดราคา 
ซึ่งการพิจารณาว่าจะใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างแบบใดนั้นจะขึ้นอยู่กับมูลค่าสินค้าหรือการก่อสร้างที่จะท า
การจัดซื้อจัดจ้าง ปริมาณสินค้าทั่วไปในท้องตลาด และจ านวนผู้ประกอบการที่จะแข่งขันราคา 
โดยทั่วไปมักจะใช้วิธีจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์และวิธีการประกวดราคาเป็นส าคัญ เว้นแต่ในกรณี
จ าเป็นเร่งด่วนจึงจะใช้วิธีการอ่ืน 

ข. การจัดซื้อจัดจ้างบริการที่ปรึกษาหรือบริการอ่ืน ๆ การจัดซื้อจัดจ้าง 
ประเภทดังกล่าวสามารถกระท าได้โดย 3 วิธีได้แก่ (1) วิธีเลือกผู้ให้บริการ (2) วิธีจัดซื้อจัดจ้างโดยตรง 
และ (3) วิธีแต่งตั้งโดยตรง ซึ่งการพิจารณาว่าจะใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างแบบใดนั้นจะขึ้นอยู่กับมูลค่า
บริการที่จะท าการจัดซื้อจัดจ้างและจ านวนผู้ประกอบการที่จะแข่งขันราคา โดยทั่วไปมักจะใช้ วิธีวิธี
จัดซื้อจัดจ้างโดยตรงเป็นส าคัญ เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนจึงจะใช้วิธีการอ่ืน 

3.2) วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
3.2.1) วิธีจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Procurement) เป็น

วิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้ระบบสารสนเทศในกิจกรรมการตกลงราคา การสอบราคา การประกวด
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ราคาและจัดท าบัญชีสินค้าและบริการแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Catalog) ทางระบบอินเทอร์เน็ต  
ซึ่งจะท าให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดต่อต้นทุน และโปร่งใส ตรวจสอบได้
ตลอดกระบวนการ โดยมีการจัดตั้งหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Procurement 
Service: LPSE) ให้มีหน้าที่ดูแลจัดการระบบสารสนเทศการจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ไว้
โดยเฉพาะ 

3.2.2) วิธีจัดซื้อจัดจ้างโดยตรง (Direct procurement) เป็นวิธีการจัดซื้อ
จัดจ้างโดยไม่มีการประกวดราคา แต่จะเป็นการสอบราคาจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการโดยตรง ซึ่งจะใช้
กับกรณีที่มีการจัดจ้างบริการที่ปรึกษาซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน 100 ล้านรูปีอินโดนีเซีย หรือ กรณีที่ม ี
การจัดจ้างก่อสร้าง หรือบริการอ่ืน ๆ ซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน 200 ล้านรูปีอินโดนีเซีย 

3.2.3) วิธีแต่งตั้งโดยตรง (Direct appointment) เป็นวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
กรณีพิเศษในสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น ประสบภัยพิบัติธรรมชาติ เกิดเหตุการณ์จลาจล เป็นต้น  
ให้สามารถใช้วิธีแต่งตั้งโดยตรง โดยไม่ต้องด าเนินขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือประกวดราคา 

3.2.4) วิธีประกวดราคาอย่างเร็ว (Quick tender) เป็นวิธีการจัดซื้อ 
จัดจ้างรูปแบบใหม่ซึ่งให้ผู้ประกวดราคาซึ่งได้ขึ้นบัญชีร้านค้าและรายการสินค้าไว้แล้วยื่นซองเสนอ
ราคาและถือเอาผู้เสนอราคาต่ าที่สุดเป็นผู้ชนะการประกวดราคา โดยไม่เปิดประกาศเชิญชวนหา  
ผู้ประกวดราคาเป็นการทั่วไปเพ่ือความสะดวกรวดเร็ว 

3.2.5) วิธีการประกวดราคา (Tender) เป็นวิธีการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีการ
ประกาศเชิญชวนให้ผู้ประกวดราคายื่นซองเสนอราคาเป็นการทั่วไปหรือมีหนังสือเชิญให้เข้าร่วม
ประกวดราคา โดยถือเอาผู้เสนอราคาต่ าที่สุดเป็นผู้ชนะการประกวดราคา 

4) ระยะเวลาการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
ระเบียบประธานาธิบดีที่ 16/2018 มิได้ก าหนดระยะเวลาในการด าเนนิการจัดซื้อ

จัดจ้างแต่ละขั้นตอนไว้ หากแต่ให้เป็นดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบก าหนดระยะเวลา
ด าเนินการ ให้มีความเหมาะสมแต่ละโครงการ410 ถ้าหากคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามกรอบระยะเวลา 
ที่เจ้าหน้าที่รัฐได้ก าหนดไว้ ก็ให้ปรับ ยึดเงินประกัน และขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผิดสัญญาจัดซื้อจัดจ้างไว้
เพ่ือประกอบการพิจารณาในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งต่อไปแต่ถ้าเจ้าหน้าที่รัฐเป็นฝ่ายละเลยไม่ปฏิบัติตาม
กรอบระยะเวลาดังกล่าวก็มีความผิดและโทษทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่รัฐผู้นั้นด้วย411 

 

                                                           
410 ระเบียบประธานาธิบดีที่ 16/2018 ข้อ 9 (1)C ประกอบข้อ 18(1) 
411 ระเบียบประธานาธิบดีที่ 16/2018 ข้อ 78 ถึง 82 
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5) เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
เมื่อได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนได้คู่สัญญาที่จะตกลงขายสินค้าหรือบริการ 

แก่ภาครัฐแล้ว ให้มีการออกเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐซึ่งระเบียบประธานาธิบดี
ฉบับนี้ได้ก าหนดรูปแบบของสัญญาจัดซื้อจัดจ้างไว้ 5 รูปแบบ ดังนี้ 

5.1) หลักฐานการช าระเงิน 
กรณีที่มีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าหรือบริการที่มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านรูปี

อินโดนีเซียให้ท าเป็นหลักฐานการช าระเงิน ลงลายมือชื่อ ของผู้รับเงินไว้เป็นส าคัญ  
5.2) ใบเสร็จรับเงิน 

กรณีที่มีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าหรือบริการที่มีมูลค่า ตั้งแต่ 10 ล้านรูปี
อินโดนีเซีย แต่ไม่เกิน 50 ล้านรูปีอินโดนีเซีย ให้ท าใบเสร็จรับเงินเป็นหนังสือแสดงรายการสินค้า 
หรือบริการไว้อย่างละเอียดและลงลายมือชื่อฝ่ายผู้รับเงินไว้เป็นส าคัญ 

5.3) ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 
กรณีที่มีการจัดซื้อสินค้าที่มีมูลค่าตั้งแต่ 50 ล้านรูปีอินโดนีเซียแต่ไม่เกิน

200 ล้านรูปีอินโดนีเซีย หรือกรณีที่มีการจัดจ้างบริการที่ปรึกษาที่มีมูลค่าไม่เกิน 100 ล้านรูปี
อินโดนีเซีย หรือกรณีที่มีการจัดจ้างก่อสร้างที่มีมูลค่าไม่เกิน 200 ล้านรูปีอินโดนีเซีย ให้ท าใบสั่งซื้อ 
สั่งจ้างเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้สั่งจ้างไว้เป็นส าคัญ 

5.4) หนังสือสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 
กรณีท่ีมีการจัดจ้างบริการที่ปรึกษาที่มีมูลค่าตั้งแต่ 100 ล้านรูปีอินโดนีเซีย

ขึ้นไปหรือกรณีที่มีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าหรือบริการอื่นที่มีมูลค่าตั้งแต่ 200 ล้านรูปีอินโดนีเซียขึ้นไป 
ให้ท าสัญญาจัดซื้อจัดจ้างเป็นหนังสือลงลายมือชื่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไว้เป็นส าคัญ 

5.5) ค าสั่งซื้อ 
กรณีที่มีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าหรือบริการที่ด าเนินการด้วยวิธีซื้อจัดจ้าง

อิเล็กทรอนิกส์ ให้แสดงรายการสินค้าหรือบริการและราคาให้ชัดเจนโดยถือว่าค าสั่งซื้อทาง
อิเล็กทรอนิกส์นั้นได้มีการลงลายมือชื่อไว้โดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว  

6) กลไกการควบคุมตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
กลไกการควบคุมตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแบ่งออกเป็น 2 ช่องทาง 

6.1) การควบคุมตรวจสอบโดยผู้มีอ านาจบังคับบัญชา ระเบียบประธานาธิบดี
ฉบับนี้ก าหนดให้รัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการที่มีการจัดซื้อจัดจ้างนั้นมีหน้าที่ตรวจสอบ ประเมิน
และติดตามผลการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความ ถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมรวมถึงมีอ านาจในการประเมิน
ความคุ้มค่า เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่รัฐ และบรรลุนโยบายรัฐ  
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ในการสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์ในประเทศ การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของวิสาหกิจขนาดเล็กและ
ขนาดย่อม (SMEs) 412 

6.2) การควบคุมตรวจสอบโดยประชาชน ระเบียบประธานาธิบดีฉบับนี้
ก าหนดให้มีระบบร้องเรียน (Whistleblower) เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียแจ้งเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่สงสัยว่าจะมีการทุจริตโดยตรงต่อคณะกรรมการจัดซื้อ 
จัดจ้างแห่งชาติ แต่ส าหรับกรณีที่ผู้เสนอราคาอุทธรณ์คัดค้านผลการจัดซื้อจัดจ้างนั้นให้หน่วยงาน 
ต้นสังกัดของส่วนราชการที่มีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาดข้ออุทธรณ์ดังกล่าว  
ซึ่งหลักการนี้ ปรากฏขึ้นครั้งแรกในระเบียบประธานาธิบดี ฉบับที่ 54/2010 แต่ได้ถูกยกเลิกไป 
และต่อมาได้น าหลักการดังกล่าวมาก าหนดไว้ในระเบียบประธานาธิบดีฉบับนี้ แต่อย่างไรก็ดีหลักการ
ดังกล่าวให้เป็นเพียงข้อก าหนดอ านาจทั่วไปของหน่วยงานต้นสังกัดจึงมิได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์
ขั้นตอนและวิธีการอุทธรณ์คัดค้านผลการประมูลไว้ให้ชัดเจน 

7) กลไกการควบคุมตรวจสอบกรณีที่มีการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Procurement)  

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
ที่มุ่งเน้นความหลักการเปิดเผยข้อมูลและสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการด าเนินการ
ตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้างซึ่งได้มีการจัดตั้งหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Procurement Service: LPSE) ให้มีหน้าที่ดูแลจัดการระบบสารสนเทศการจัดซื้อจัดจ้างทาง
อิเล็กทรอนิกส์ไว้โดยเฉพาะและได้มีการจัดท าบัญชีสินค้าและบริการแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Catalog) 
แสดงข้อมูลเกี่ยวกับราคาและรายละเอียดการผลิตสินค้า เช่น สัดส่วนการผลิตภายในประเทศ  
การใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งแบ่งออกเป็นบัญชีสินค้าและบริการของทั้งประเทศ 
บัญชีสินค้าและบริการจ าแนกตามชนิด และบัญชีสินค้าและบริการจ าแนกตามท้องถิ่น 

ขั้นตอนการจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ประกอบไปด้วย 8 ขั้นตอน ได้แก่ 
ขั้นตอนที่ 1 ประกาศคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและกระบวนการเบื้องต้น ขั้นตอนที่ 2 ประกาศ 
ให้ผู้เสนอราคาเสนอล่วงหน้าอย่างน้อยเจ็ดวัน ขั้นตอนที่ 3 ผู้เสนอตระเตรียมค าเสนอราคา ขั้นตอน 
ที่ 4 การยื่นค าเสนอ ขั้นตอนที่ 5 เปิดซองและประเมินข้อเสนอด้านเทคนิค ขั้นตอนที่ 6 เปิดซอง 
และประเมินข้อเสนอด้านการเงิน ขั้นตอนที่ 7 ประกาศผู้ชนะประกวดราคา และขั้นตอนที่ 8 ให้สิทธิ
คัดค้านผลการประกวดราคา 

เมื่อประกาศผลการประมูล ผู้เสนอราคามีสิทธิคัดค้านผลการประกวดราคา 
ต่อหน่วยงานซื้อมีการจัดซื้อจัดจ้างได้หากเห็นว่าขั้นตอนการประมูลไม่ชอบหรือการก าหนดด้าน

                                                           
412 ระเบียบประธานาธิบดีฉบับที่ 16/2018 ข้อ 76 
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เทคนิคไม่ถูกต้องหรือมีการทุจริต หน่วยงานดังกล่าวจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันนับแต่
ได้รับค าร้อง  

หากผู้คัดค้านไม่พอใจกับค าวินิจฉัยดังกล่าวก็มีสิทธิอุทธรณ์ค าวินิจฉัยไปยัง
หน่วยงานต้นสังกัดของหน่วยงานที่มีการจัดซื้อจัดจ้างนั้น โดยวางประกันเป็นเงินจ านวนร้อยละ 2 
ของมูลค่าการประมูลแต่ไม่เกิน 50 ล้านรูปีอินโดนีเซีย แต่เงื่อนไขว่าผู้คัดค้านมีสิทธิรับเงินประกันคืนก็
ต่อเมื่อหน่วยงานต้นสังกัดของของหน่วยงานที่มีการจัดซื้อจัดจ้างพิจารณาแล้วเห็นด้วยกับอุทธรณ์ของ
ผู้คัดค้านและมีค าสั่งกลับค าวินิจฉัย แต่ถ้าหากหน่วยงานต้นสังกัดดังกล่าวมีความเห็นยืนตาม 
ค าวินิจฉัยของหน่วยงานที่มีการจัดซื้อจัดจ้างและเห็นว่าผู้คัดค้านอุทธรณ์มาเพ่ือประวิงเวลาจัดซื้อ  
จัดจ้างให้ชักช้าก็ให้มีอ านาจสั่งริบเงินประกันนั้นเสียก็ได้ 
 
(3) บทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจ ริตและ
กฎหมายควบคุมการจัดซื้อหรือจัดจ้างของภาครัฐ มีดังนี้ 

 
3.1 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ มีอ านาจหน้าที่สืบสวน สอบสวน ป้องกันและปราบปราม  
การกระท าความผิดทางอาญา โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของส านักงานต ารวจแห่งชาติซึ่งประกอบ
ไปด้วย ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ รองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติด้านปฏิบัติการ รองผู้บัญชาการ
ต ารวจแห่งชาติด้านก าลังพล รองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติด้านการเงิน รองผู้บัญชาการต ารวจ
แห่งชาติด้านก าลังบ ารุง และจเรต ารวจแห่งชาติ 

 โครงสร้างของส านักงานต ารวจแห่งชาติ แบ่งออกเป็นกองบัญชาการต ารวจนครบาล
และกองบัญชาการต ารวจภูธร ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ คือ (1) ต ารวจภูธรจังหวัด หรือ Polda  
(2) ต ารวจภูธรอ าเภอ หรือ Polres และ (3) ต ารวจภูธรต าบล หรือ Polsek มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบ
ภายในเขตท้องที่ของตน ซึ่งหน่วยงานภายในของส านักงานต ารวจแห่งชาติ แบ่งออกได้ดังนี้ 

1) หน่วยงานภายในของส านักงานต ารวจแห่งชาติส่วนบริหาร ได้แก่ ส านักกฎหมาย 
ส านักประชาสัมพันธ์ ส านักวิเทศสัมพันธ์ ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักวิชาชีพและความ
ปลอดภัย และส านักผู้เชี่ยวชาญ  

2) หน่วยงานภายในของส านักงานต ารวจแห่งชาติส่วนปฏิบัติการมี 6 หน่วยงาน 
ได้แก่  
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2.1) ศูนย์บัญชาการความม่ันคงและข่าวกรอง หรือ Baintelkam มีอ านาจหน้าที่
ส่งเสริมและจัดการงานข่าวกรองในด้านความมั่นคงเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่และการบริหารงาน
ของต ารวจและสนับสนุนการปฏิบัติงานของรัฐบาลเพื่อให้เกิดความม่ันคงภายในประเทศ 

2.2) ศูนย์บัญชาการความสงบเรียบร้อย หรือ Baharkam มีอ านาจหน้าที่
ส่งเสริมและรักษาด้านความสงบเรียบร้อย ป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดอาญา เช่น  
การลาดตระเวน และการจัดระเบียบสังคม 

2.3) ศูนย์บัญชาการการสอบสวนคดีอาญา หรือ Barskrim มีอ านาจหน้าที่
สืบสวนและสอบสวนการกระท าผิดทางอาญา การระบุตัวผู้ต้องหาและปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ 

2.4) ศูนย์บัญชาการต ารวจจราจร หรือ Korlantas มีอ านาจหน้าที่ส่งเสริม 
และจัดระบบการจราจรซึ่งรวมถึงการให้ความรู้แก่ ประชาชน การบังคับใช้กฎหมายจราจร  
การประเมินปัญหาการจราจร การระบุตัวตนผู้ขับข่ี และการลาดตระเวนทางหลวง 

2.5) ต ารวจปฏิบัติการเคลื่อนที่เฉพาะทาง หรือ Mobile Brigade Corps มีอ านาจ
หน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยแก่ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและบุคคลส าคัญในการประชุม
ระดับสูง การจัดการฝูงชนและการชุมนุมประท้วง 

2.6) ศูนย์ต่อต้านการก่อการร้ายแห่งชาติ หรือ Detachment 88 AT มีอ านาจ
หน้าที่จัดการด้านข่าวกรอง สืบสวนสอบสวน ป้องกันและปราบปราม ด าเนินคดีการกระท าความผิด
อาญามีลักษณะเป็นการก่อการร้าย 

บทบาทในด้านการด าเนินคดีทุจริต 
พนักงานสอบสวนของส านักงานต ารวจแห่งชาติ มีบทบาทในการรับเรื่องร้องทุกข์

กล่าวโทษในการกระท าความผิดอาญา รวมไปถึงคดีอาญาที่มีลักษณะเป็นการทุจริต เพ่ือรวบรวม
พยานหลักฐาน ท าส านวนพร้อมความเห็นในการสั่งคดีเสนอต่อพนักงานอัยการ และน าตัวผู้กระท า
ความผิดฟ้องต่อศาลที่มีเขตอ านาจให้ลงโทษตามกฎหมายต่อไป อย่างไรก็ดี ในคดีที่การกระท า 
มีลักษณะเป็นการทุจริต ให้พนักงานสอบสวนแจ้งเรื่องโดยท าความเห็นเป็นหนังสือไปยังคณะกรรมการ
ขจัดการทุจริตแห่งอินโดนีเซีย (The Corruption Eradication Commission of Indonesia: KPK) 
ถ้าการกระท าของผู้ต้องหามีลักษณะอยู่อ านาจสอบสวนของคณะกรรมการขจัดการทุจริตแห่ง
อินโดนีเซียก็ให้ด าเนินการโอนคดีไป เมื่อมีค าสั่งรับโอนคดีแล้วก็ให้พนักงานสอบสวนสิ้นสุดอ านาจ
สอบสวนในคดีนั้นและโอนส านวนการสอบสวนที่ได้ท ามาไปให้แก่คณะกรรมการขจัดการทุจริต 
แห่งอินโดนีเซีย ซึ่งจะได้กล่าวในรายละเอียดในส่วนถัดไป 
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3.2 ส านักงานอัยการสูงสุด 
ส านักงานอัยการสูงสุด เป็นองค์อิสระมีอ านาจหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชน 

ในการด าเนินการทางกฎหมายรวมตลอดทั้งในการคุ้มครองป้องกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
และการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน รวมถึงให้ค าปรึกษาและตรวจร่างสัญญาหรือเอกสาร 
ทางกฎหมายให้แก่รัฐบาล และหน่วยงานของรัฐ  

พนักงานอัยการมีอ านาจหน้าที่เสนอค าฟ้องและด าเนินคดีอาญาในชั้นศาลเพ่ือลงโทษ
จ าเลยผู้กระท าความผิด หรือแก้ต่างให้เจ้าหน้าที่รัฐที่ได้กระท าการในหน้าที่ถูกฟ้องกรณีพิพาทระหว่าง
หน่วยงานรัฐกับเอกชน มีอ านาจหน้าที่เป็นทนายของรัฐในคดีแพ่งและคดีปกครอง อีกทั้งมีอ านาจ
หน้าที่สอบสวนคดีอาญาที่มีลักษณะเป็นคดีพิเศษอีกด้วย 

โครงสร้างของส านักงานอัยการสูงสุด แบ่งเป็นอัยการสูงสุดขึ้นตรงต่อประธานาธิบดี 
โดยมีรองอัยการสูงสุด ผู้ช่วยอัยการสูงสุด พนักงานอัยการจังหวัดและพนักงานอัยการคดีศาลแขวง
ตามล าดับ   

บทบาทในด้านการด าเนินคดีทุจริต 
พนักงานอัยการซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดส านักงานอัยการสูงสุด มีหน้าที่ด าเนินคดี

ต่อจากพนักงานสอบสวน ในการท าส านวนค าฟ้องและน าตัวผู้กระท าความผิดฟ้องต่อศาลที่มีอ านาจ
ลงโทษตามกฎหมาย อย่างไรก็ดี ในคดีที่การกระท ามีลักษณะเป็นการทุจริต ให้พนักงานสอบสวนแจ้ง
เรื่องโดยท าความเห็นเป็นหนังสือไปยังคณะกรรมการขจัดการทุจริตแห่งอินโดนีเซีย (The Corruption 
Eradication Commission of Indonesia: KPK) ถ้าการกระท าของผู้ต้องหามีลักษณะอยู่อ านาจ
สอบสวนของคณะกรรมการขจัดการทุจริตแห่งอินโดนีเซียก็ให้ด าเนินการโอนคดีไป และเมื่อมีค าสั่ง 
รับโอนคดีแล้วก็ให้พนักงานสอบสวนสิ้นสุดอ านาจสอบสวนในคดีนั้นและท าให้อ านาจฟ้อง 
ของพนักงานอัยการสิ้นสุดลงไปด้วย โดยคณะกรรมการขจัดการทุจริตแห่งอินโดนีเซียจะเป็นผู้มีอ านาจ
ฟ้องคดีนั้นต่อศาลที่มีอ านาจ ซึ่งจะได้กล่าวในรายละเอียดในส่วนถัดไป 

 
3.3 ส านักงบประมาณ 

ส านักงบประมาณของประเทศอินโดนีเซียสังกัดอยู่ในกระทรวงการคลัง มีอ านาจ
หน้าที่จัดท างบประมาณแผ่นดิน เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติก่อนที่รัฐบาลจะน าเสนอ
รัฐสภาเพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ประกาศใช้เป็นพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   
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โดยมีนโยบายมุ่งการจัดท างบประมาณให้มีคุณภาพและก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและลดความ
เหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ413  

โครงสร้างของส านักงบประมาณ ได้แก่ เลขาธิการส านักงบประมาณ กองจัดท า
งบประมาณรายได้และค่าใช้จ่าย กองจัดท างบประมาณด้านเศรษฐกิจและพาณิชย์นาวี กองจัดท า
งบประมาณด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และวัฒนธรรม กองจัดท างบประมาณด้านความมั่นคง
และความปลอดภัยของรัฐ กองจัดท างบประมาณรายได้ที่ไม่ใช่ภาษี กองมาตรฐานระบบงาน
งบประมาณ กองนโยบายงบประมาณ และกองพัฒนาระเบียบงบประมาณ414 

ส าหรับบทบาทของส านักงานงบประมาณทีเ่กี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และกฎหมายควบคุมการจัดซื้อหรือจัดจ้างของภาครัฐนั้น มีบทบาทในการควบคุมการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายให้มีความโปร่งใสและคุ้มค่ากับสินค้าและบริการที่รัฐพึงจะได้รับซึ่งเป็นการช่วยลด
ช่องทางการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้อีกทางหนึ่ง 
  

3.4 หน่วยงานการจัดซื้อจัดจ้างแห่งชาติ  
หน่วยงานการจัดซื้อจัดจ้างแห่งชาติ (National Public Procurement Agency - 

LKPP) มีอ านาจหน้าที่ก าหนดนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ก าหนดขั้นตอนมาตรฐาน ในการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐ รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาคเอกชนซึ่งได้ลงทุนร่วมกับภาครัฐ อ านาจหน้าที่พัฒนา
ระบบสารสนเทศการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์  (Electronics procurement)  
และติดตามตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง 

โครงสร้างของส านักงานจัดซื้อจัดจ้างแห่งชาติ เดิมมีฐานะเป็นศูนย์พัฒนานโยบาย 
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (PPKPBJ) ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ให้แก่รัฐบาล แต่ต่อมารัฐบาลประเทศอินโดนีเซียได้เล็งเห็นถึงความส าคัญเนื่องจากปัญหาการทุจริต 
ที่มักจะเกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจึงได้ยกระดับองค์กรดังกล่าวขึ้นเป็นส านักงานจัดซื้อ 
จัดจ้างแห่งชาติ ให้ หน่วยงานนี้ขึ้นตรงต่อประธานาธิบดีโดยตรงโดยอ านาจของระเบียบประธานาธิบดี
ฉบับที่ 107/2007 ซึ่งมีเลขาธิการเป็นผู้บริหารสูงสุดโดยมีรองเลขาธิการ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 

(1) ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์การจัดซื้อจัดจ้าง  
 ประกอบไปด้วยหน่วยงานภายใต้สังกัด 3 ส านัก ได้แก่ 

                                                           
413 DEPKEU, “Bureau of the Budget,” Retrieved on 20 January 2018 from 

http://www. anggaran.depkeu.go.id. 
414 Ibid. 

http://www/
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1) ส านักนโยบายจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ มีอ านาจหน้าที่ก าหนดนโยบาย
ยุทธศาสตร์ และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ รวมถึงจัดท าคู่มือมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ทั้งระดับส่วนกลางและระดับภูมิภาค 

2) คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างพิเศษ มีอ านาจหน้าที่ก าหนดนโยบาย
ยุทธศาสตร์ และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐวิสาหกิจ รวมถึงจัดท าคู่มือมาตรฐานการจัดซื้อจัด
จ้างรัฐวิสาหกิจและการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้กรอบความร่วมมือภาครัฐและเอกชน (Public-Private 
Partnerships)  

3) คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างต่างประเทศ มีอ านาจหน้าที่ก าหนดนโยบาย
ยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างต่างประเทศ รวมถึงจัดท าคู่มือมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้าง
ต่างประเทศ  

(2) ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศและการตรวจสอบ 
 ประกอบไปด้วยหน่วยงานภายใต้สังกัด 3 ส านัก ได้แก่ 

1) ส านักติดตามและประเมินผล มีอ านาจหน้าที่ก าหนดนโยบายยุทธศาสตร์
และแนวทางการติดตามและประเมินผลการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงจัดท าคู่มือมาตรฐานตรวจสอบ 
การจัดซื้อจัดจ้าง  

2) ส านักข้อมูลงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ มีอ านาจหน้าที่รวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่กระทรวงการคลังและส านักงานแผนพัฒนาแห่งชาติ   
หรือ Bappenas (National Development Planning Agency) เ พ่ือใช้ เป็นฐานข้อมูลส าหรับ 
การด าเนินการงบประมาณประจ าปีของกระทรวงและหน่วยงานต่าง ๆ  

3) ส านักจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ มีอ านาจหน้าที่พัฒนาระบบ ก าหนด 
และร่างยุทธศาสตร์นโยบายแนวทางมาตรฐานการใช้งานในระบบอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐการประสานงานการประสานและการก ากับดูแลหน่วยบริการจัดหาทางอิเล็กทรอนิกส์
การจัดเตรียมค าแนะน าทางเทคนิคและการส่งเสริมระบบจัดจ้าง อิเล็กทรอนิกส์ การจัดหารวมทั้ง 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

(3) ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 ประกอบไปด้วยหน่วยงานภายใต้สังกัด 3 ส านัก ได้แก่ 

1) ส านักวิชาชีพ มีอ านาจหน้าที่ก าหนดนโยบายยุทธศาสตร์นโยบายและ
แนวทางส่งเสริมทักษะการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแก่บุคคลกรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

2) ส านักฝึกอบรม มีอ านาจหน้าที่จัดอบรมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
แก่บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
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3) ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล มีอ านาจหน้าที่ก าหนดนโยบายยุทธศาสตร์
นโยบายรับรองวิชาชีพการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และบริหารทรัพยากรบุคคล 

(4) ฝ่ายกฎหมาย  
ประกอบไปด้วยหน่วยงานภายใต้สังกัด 3 ส านัก ได้แก่ 

1)  ส านักที่ปรึกษาด้านเทคนิคและการสนับสนุน มี อ านาจหน้าที่ ให้ 
ความคิดเห็น ข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
กับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

 2) ส านักจัดการคดี มีอ านาจหน้าที่ให้ค าปรึกษาทางคดี ด าเนินคดี ตลอดจน
จัดหาพยานผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

3) ส านักจัดการเรื่องร้องทุกข์ มีอ านาจหน้าที่รับข้อร้องเรียนในกระบวน 
การจัดซื้อจัดจ้าง ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท ตรวจสอบและด าเนินการตามข้อร้องเรียน หรือเสนอเรื่อง
ต่อหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการตามกฎหมาย 

ส าหรับบทบาทของหน่วยงานการจัดซื้อจัดจ้างแห่งชาติ (National Public Procurement 
Agency - LKPP) ที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและกฎหมายควบคุมการจัดซื้อ 
หรือจัดจ้างของภาครัฐนั้น แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก ่

 3.4.1 บทบาทในด้านการด าเนินคดีทุจริต 
 หน่วยงานการจัดซื้อจัดจ้างแห่งชาติโดยส านักงานคดีในฝ่ายกฎหมาย มีบทบาทในการ

ด าเนินคดีทุจริตในฐานะผู้เสียหายเมื่อมีการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเกิดขึ้น และยังมี
บทบาทในการจัดหาพยานผู้เชี่ยวชาญให้แก่ศาลในคดีพิพาททั่วไปเมื่อศาลมีค าสั่งเรียกหรือคู่ความในคดี
ร้องขอพยานความเห็น 

 3.4.2 บทบาทในด้านการป้องกันการทุจริต 
 หน่วยงานการจัดซื้อจัดจ้างแห่งชาติ โดยส านักจัดการเรื่องร้องทุกข์ในฝ่ายกฎหมาย           

มีบทบาทในการรับเรื่องร้องเรียนในระบบร้องเรียน (whistleblower) ซึ่งเป็นช่องทางให้ประชาชน 
หรือผู้มีส่วนได้เสียแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่สงสัยว่าจะมีการทุจริต
โดยตรงต่อคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างแห่งชาติ  

  นอกจากนี้หน่วยงานการจัดซื้อจัดจ้างแห่งชาติ โดยฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ 
และการตรวจสอบ มีบทบาทในการพัฒนาสารสนเทศการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม  
โดยจัดให้มีระบบการจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics procurement) และจัดท าบัญชี
สินค้าและบริการแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Catalog) แสดงข้อมูลเกี่ยวกับราคาและรายละเอียดการผลิต
สินค้าในการอ้างอิงตรวจสอบราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพ่ือป้องกันการทุจริตส่วนต่างราคา 
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3.5 คณะกรรมการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละโครงการ  
 คณะกรรมการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละโครงการ หรือ Panitia Penerima 

Hasil Pekerjaan ( Inspection and Acceptance committee) มิใช่องค์กรดังเช่นหน่วยงานการ
จัดซื้อจัดจ้างแห่งชาติ  แต่เป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐซึ่ งระเบียบ
ประธานาธิบดีที่ 61/2018 ก าหนดไว้ให้มีในแต่ละโครงการ เพ่ือท าหน้าที่ตรวจรับงานตามสัญญาจัดซื้อ
จัดจ้างว่าได้มีการปฏิบัติตามสัญญาถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่ อันเป็นการป้องกันการทุจริตระหว่าง
เจ้าหน้าที่รัฐกับผู้ขายสินค้าหรือบริการ 

 โครงสร้างของคณะกรรมการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละโครงการประกอบไป
ด้วยกรรมการตรวจรับงานจ านวน 3-7 คน ซึ่งเป็นข้าราชการที่สังกัดอยู่ในหน่วยงานที่มีการจัดซื้อ 
จัดจ้างนั้นและบุคคลภายนอกหน่วยงาน โดยมีคุณสมบัติเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ 
ในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น และไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว 

 บทบาทในการป้องกันการทุจริต 
คณะกรรมการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละโครงการ มีบทบาทในการตรวจสอบ

ความถูกต้องและครบถ้วนในการปฏิบัติตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยเมื่อผู้ขายสินค้าหรือบริการ
ซึ่งเป็นคู่สัญญาได้ปฏิบัติตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้างแล้วจะมีหนังสือแจ้งขอเบิกเงินไปยังหน่วยงานคู่สัญญา 
หน่วยงานคู่สัญญาจะด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขึ้นมาเพ่ือท า 
การตรวจรับสินค้าหรือบริการที่ได้รับ ถ้าหากมีข้อบกพร่องก็ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องและครบถ้วนตาม
สัญญาก่อนแล้วจึงรายงานรับรองให้มีการสั่งจ่ายช าระค่าสินค้าหรือบริการตามสัญญาแก่คู่สัญญาได้ 
เพ่ือป้องกันมิให้มีการสมคบกันทุจริตระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐที่มีอ านาจหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างกับผู้ขายสินค้า
หรือบริการ 

 
3.6 คณะกรรมการขจัดการทุจริตแห่งอินโดนีเซีย  

คณะกรรมการขจัดการทุจริตแห่งอินโดนีเซีย (The Corruption Eradication Commission 
of Indonesia: KPK) เป็นองค์กรอิสระมีอ านาจหน้าที่ด าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท า
การทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งใช้อ านาจบริหาร นิติบัญญัติ หรือตุลาการ สนับสนุนการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต รวมไปถึงการคุ้มครองพยานในคดีทุจริต 

คดีซึ่งอยู่ ในขอบอ านาจของคณะกรรมการขจัดการทุจริตแห่งอินโดนีเซียนั้นมี  
3 ประเภทได้แก่ คดีที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐประพฤติทุจริตหรือใช้อ านาจโดยมิชอบ คดีทุจริตที่อยู่
ในความสนใจของประชาชน และคดีทุจริตที่สร้างความเสียหายแก่รัฐซึ่งมีมูลค่าไม่ต่ ากว่า 1,000 ล้าน      
รูปีอินโดนีเซีย 
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คณะกรรมการขจัดการทุจริตแห่งอินโดนีเซีย (The Corruption Eradication Commission 
of Indonesia: KPK) มีจ านวน 5 คนประกอบไปด้วย เจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงและอัยการสูงสุด ซึ่งได้รับ
การแต่งตั้งจากรัฐสภาโดยผ่านกระบวนการสรรหาจากประชาชนและเสนอชื่อโดยประธานาธิบดี  
 มีวาระคราวละ 4 ปีและต่อวาระได้อีกหนึ่งครั้ง415  

โครงสร้างของคณะกรรมการขจัดการทุจริตแห่งอินโดนีเซีย แบ่งออกเป็น 4 ส านัก416 
ได้แก่   

1) ส านักป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประกอบด้วย กองตรวจสอบทรัพย์สิน
ของผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูง กองท าความเห็นทางคดี กองเผยแพร่ความรู้และบริการประชาชน  
และกองวิจัยและพัฒนา 

2) ส านักกฎหมาย ประกอบด้วย กองสืบสวนสอบสวน กองวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาท 
และกองงานคดี  

3) ส านักข้อมูลข่าวสาร ประกอบด้วย กองการประมวลข้อมูลข่าวสาร กองส่งเสริม 
และกองติดตาม  

4) ส านักการตรวจสอบภายในและรับเรื่องราวร้องทุกข์ ประกอบด้วยกองการตรวจสอบ
ภายใน และกองรับรับเรื่องราวร้องทุกข ์

ส าหรับบทบาทของคณะกรรมการขจัดการทุจริตแห่งอินโดนีเซีย (The Corruption 
Eradication Commission of Indonesia: KPK) ที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และกฎหมายควบคุมการจัดซื้อหรือจัดจ้างของภาครัฐนั้น แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 
 3.6.1 บทบาทในด้านการด าเนินคดีทุจริต 
                        คณะกรรมการขจัดการทุจริตแห่งอินโดนีเซีย มีอ านาจหน้าที่ในการสอบสวนคดี
ทุจริต โดยมีขั้นตอนกระบวนการสอบสวน ดังนี้  

1) เมื่อพนักงานสอบสวนได้รับเรื่องร้องทุกข์กล่าวโทษว่ามีการกระท า
ความผิดของเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวกับการทุจริตขึ้น ให้พนักงานสอบสวนแจ้งไปยังคณะกรรมการขจัด 
การทุจริตแห่งอินโดนีเซีย ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับเรื่องดังกล่าว417 

2) เมื่อคณะกรรมการขจัดการทุจริตแห่งอินโดนีเซียได้รับเรื่องแล้ว ให้พิจารณา
ว่าอยู่ในขอบอ านาจสอบสวนของตนหรือไม่ ถ้าเห็นว่าคดีอยู่ ในขอบอ านาจก็ให้แจ้งไปยังพนักงาน
สอบสวนว่าจะรับโอนคดีดังกล่าวไว้ในการสอบสวนของตน 

                                                           
415 รัฐบัญญัติว่าด้วยการขจัดการทุจริตแห่งอินโดนีเซีย มาตรา 21 และ 34 
416 รัฐบัญญัติว่าด้วยการขจัดการทุจริตแห่งอินโดนีเซีย มาตรา 26 
417 รัฐบัญญัติว่าด้วยการขจัดการทุจริตแห่งอินโดนีเซีย มาตรา 50 
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หลักเกณฑ์การพิจารณาลักษณะการกระท าความผิดที่คณะกรรมการ
ขจัดการทุจริตแห่งอินโดนีเซียจะรับโอนคดีไว้ มี 5 ลักษณะ418ได้แก่ กรณีเจ้าหน้าที่รัฐด าเนินเกี่ยวกับ 
ข้อร้องเรียนการทุจริตของประชาชนล่าช้าโดยมีเหตุสมควร กรณีหน่วยงานรัฐซึ่งมีอ านาจหน้าที่ 
ไม่ด าเนินคดีให้ผู้เสียหายโดยไม่มีเหตุสมควร กรณีเป็นที่สงสัยว่ากระบวนการสอบสวนจะไม่เป็น 
โดยยุติธรรม กรณีมีการแทรกแซงการท างานของเจ้าหน้าที่รัฐโดยใช้อ านาจนิติบัญญัติหรือบริหาร 
หรือตุลาการ หรือกรณีมีพฤติการณ์พิเศษท าให้เชื่อได้ว่าพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ 
จะไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นธรรม  

3) พนักงานสอบสวนมีหน้าที่ส่งส านวนคดีและบรรดาพยานหลักฐานทั้งหลาย
ไปให้แก่คณะกรรมการขจัดการทุจริตแห่งอินโดนีเซีย ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่มีหนังสือรับโอนคดี 

4) ให้อ านาจสอบสวนของพนักงานสอบสวนในคดีดังกล่าวสิ้นสุดลง
นับตั้งแต่วันที่โอนคดีไปยังคณะกรรมการขจัดการทุจริตแห่งอินโดนีเซีย419 

5) คณะกรรมการขจัดการทุจริตแห่งอินโดนีเซียมีอ านาจสอบสวนอย่าง
เต็มที่ อาทิ มีอ านาจแสวงหาพยานหลักฐานโดยการดักฟังและบันทึกเสียงสนทนา มีอ านาจสั่งให้
สถาบันการเงิน เปิดเผย และ ส่งมอบข้อมูลทางการเงินของผู้ต้องหา มีอ านาจสั่งห้ามมิให้บุคคล
เดินทางออกนอกประเทศ มีอ านาจสั่งให้ระงับการปฏิบัติราชการของผู้ต้องหาเป็นการชั่วคราว  
มีอ านาจสั่งระงับใบอนุญาตหรือสิทธิในสัมปทานเป็นการชั่วคราว 

6) ให้คณะกรรมการขจัดการทุจริตแห่งอินโดนีเซียเสนอค าฟ้องศาลคดีทุจริต 
6.1) ศาลคดีทุจริต เป็นศาลยุติธรรมชั้นต้นช านาญพิเศษตั้ งอยู่ที่ 

กรุงจาการ์ตามีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดของเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตหรือ
ใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบรวมไปถึงบุคคลผู้ซึ่งสนับสนุนการกระท าความผิดของเจ้าหน้าที่รัฐดังกล่าว  
มีเขตอ านาจครอบคลุมทั่วประเทศโดยใช้ระบบสิทธิอุทธรณ์ฎีกา 3 ชั้นศาล ได้แก่ ศาลชั้นต้น  
ศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาตามล าดับ420 

6.2) องค์คณะพิจารณาพิพากษาคดีทุจริต ประกอบไปด้วยผู้พิพากษา
ศาลชั้นต้นและผู้พิพากษาสมทบ 

                                                           
418 รัฐบัญญัติว่าด้วยการขจัดการทุจริตแห่งอินโดนีเซีย มาตรา 9 
419 รัฐบัญญัติว่าด้วยการขจัดการทุจริตแห่งอินโดนีเซีย มาตรา 8 
420 รัฐบัญญัติว่าด้วยการขจัดการทุจริตแห่งอินโดนีเซีย มาตรา 54 
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6.3) ผู้ พิพากษาศาลชั้นต้นในคดีทุจริต จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ  
มีประสบการณ์ท างาน เป็นผู้พิพากษามาไม่น้อยกว่า 10 ปี มีประสบการณ์ในการพิจารณาคดีทุจริต
และไม่เคยต้องโทษทางวินัยมาก่อน421 

6.4) ผู้พิพากษาสมทบในคดีทุจริต จะต้องเป็นบุคคลที่มีอายุไม่น้อยกว่า 
40 ปีและเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติจบการศึกษาในสาขานิติศาสตร์หรือสาขาอ่ืนแต่มีประสบการณ์ท างาน
ด้านกฎหมายไม่น้อยกว่า 15 ปี มีความรู้ความสามารถมีความประพฤติเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
และได้รับการแต่งตั้งจากประธานาธิบดีโดยค าแนะน าของประธานศาลฎีกา422 
 3.6.2 บทบาทในด้านการป้องกันการทุจริต 

               รัฐบัญญัติว่าด้วยการขจัดการทุจริตแห่งอินโดนีเซียก าหนดให้คณะกรรมการขจัด
การทุจริตแห่งอินโดนีเซียมีอ านาจหน้าที่ด าเนินมาตรการป้องกันการทุจริต 423ดังต่อไปนี้ 

1) ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐ 
2) ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับรายงานการรับสินบนของเจ้าหน้าที่รัฐ 
3) ก าหนดแนวทางปลูกฝังค่านิยมการต่อต้านการทุจริตทุกระดับการศึกษา 
4) ให้การสนับสนุนโครงการทางสังคมที่เก่ียวกับการป้องกันการทุจริต 
5) เผยแพร่ความรู้และรณรงค์ต่อต้านการทุจริตต่อประชาชน 
6) วิจัยและพัฒนาการป้องกันการทุจริตในระบบราชการทั้งในรัฐบาล

ส่วนกลางและภูมิภาค  
คณะกรรมการขจัดการทุจริตแห่งอินโดนีเซียมีอ านาจบริหารราชการของ 

ทุกหน่วยงานได้ โดยให้ค าแนะน าแก่หัวหน้าส่วนราชการ หากเห็นว่าระบบมีข้อบกพร่องอันเป็นช่อง
ทางการทุจริต และมีอ านาจท าความเห็นเสนอต่อประธานาธิบดี รัฐสภา หรือผู้ตรวจการแผ่นดินได้ 424 

มีข้อที่น่าสังเกตเกี่ยวกับ ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับรายงานการรับสินบน
ของเจ้าหน้าที่รัฐว่าในกรณีที่เจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ 
ที่มีมูลค่ามากกว่า 10 ล้านรูปีอินโดนีเซียขึน้ไป แม้ว่าจะสามารถพิสูจน์ได้ว่าสิ่งนั้นมิได้เป็นสินบนก็ตาม 
ให้เจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงรายงานการได้รับทรัพย์สินไปยังคณะกรรมการขจัดการ
ทุจริตแห่งอินโดนีเซีย เพ่ือให้คณะกรรมการขจัดการทุจริตแห่งอินโดนีเซียพิจารณาว่าสิ่งนั้นควรตก
เป็นของเจ้าหน้าที่รัฐผู้ซึ่งได้รับมานั้นหรือตกเป็นของรัฐ ถ้าหากสิ่งใดตกเป็นของรัฐแล้วก็ให้

                                                           
421 รัฐบัญญัติว่าด้วยการขจัดการทุจริตแห่งอินโดนีเซีย มาตรา 55 
422 รัฐบัญญัติว่าด้วยการขจัดการทุจริตแห่งอินโดนีเซีย มาตรา 56 และ 57 
423 รัฐบัญญัติว่าด้วยการขจัดการทุจริตแห่งอินโดนีเซีย มาตรา 13 ถึง 18 
424 รัฐบัญญัติว่าด้วยการขจัดการทุจริตแห่งอินโดนีเซีย มาตรา 14 
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คณะกรรมการขจัดการทุจริตแห่งอินโดนีเซียจัดพิมพ์รายงานแสดงทรัพย์สินที่ตกเป็นของรัฐและ
เผยแพร่ต่อประชาชนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 425  
 3.6.3 บทบาทในด้านการคุ้มครองพยาน 
                         รัฐบัญญัติว่าด้วยการขจัดการทุจริตแห่งอินโดนีเซียก าหนดให้คณะกรรมการขจัด
การทุจริตแห่งอินโดนีเซียมีอ านาจหน้าที่คุ้มครองพยานคดีทุจริต รวมไปถึงบุคคลผู้ให้ข้อมูล 
อันเป็นประโยชน์แก่การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้ได้รับความปลอดภัยต่อชีวิต ร่างกาย
และทรัพย์สินและค่าตอบแทนที่เหมาะสมอีกด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
425 รัฐบัญญัติว่าด้วยการขจัดการทุจริตแห่งอินโดนีเซีย มาตรา 18 
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