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คํานํา 

  

สถาบันพระปกเกลา ซึ่งเปนสถาบันทางวิชาการภายใตการกํากับดูแลของประธานรัฐสภา  มีพันธกิจ
หลักในดานการศึกษาวิจัยและจัดการศึกษาอบรมเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง  รวมท้ัง สงเสริมทางวิชาการ
แกรัฐสภา ท้ังนี้เพื่อใหมีการเผยแพรและพัฒนาประชาธิปไตยอยางสันติสุขสถาพร  ไดจัดใหมีโครงการศึกษา
วิจัยเปรียบเทียบรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคเอเชียข้ึน  ซึ่งในปงบประมาณ 2548  จัดใหมีการศึกษาวิจัย
เปรียบเทียบรัฐสภาไทยกับรัฐสภาประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย   สาธารณรัฐฟลิปปนส  และประเทศศรีลังกา  
มีวัตถุประสงคในการศึกษาวิจัย ดังนี้ 

1.  เพื่อศึกษาวิเคราะหระบบรัฐสภาของประเทศไทยเปรียบเทียบกับระบบรัฐสภาประเทศใน
ภูมิภาคเอเชีย  ไดแก  ประเทศอินโดนีเซีย  ศรีลังกา  และฟลิปปนส   ตลอดจนระบบสนับสนุนการทํางานของ
รัฐสภาเหลานั้นดวย 

2.  เพื่อศึกษาวิเคราะหจุดเดน  จุดดอย  ของระบบรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคเอเชียวาเปน
อยางไร 

3.  เพื่อศึกษาวิเคราะหถึงประสบการณ และบทเรียน  รวมท้ังปญหาและอุปสรรคตางๆ ท่ี 
เกิดขึ้นในระบบรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคเอเชีย 

4.  เพื่อศึกษาวิเคราะหและจัดทําแนวทางการดําเนินงาน หรือแนวทางการปองกันและแกไข
ปญหาและอุปสรรคตางๆ ของระบบรัฐสภาไทยและระบบสนับสนุนการทํางานของรัฐสภา 

ในการศึกษาวิจัยแบงคณะนักวิจัยออกเปน 3 ทีม  ดําเนินการศึกษาวิจัยและเดินทางไปเก็บขอมูลของ
ประเทศดังกลาวขางตน   ในสวนของประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซียนั้น   คณะนักวิจัยไดเดินทางไปศึกษาและ
เก็บขอมูล  ระหวางวันที่  25 พฤษภาคม – วันที่ 2  มิถุนายน 2548   จากการศึกษาวิจัย พบวา แมวาจะเปน
ประเทศสาธารณรัฐ และมีรูปแบบการปกครองประเทศเปนระบบประธานาธิบดี แตมีความคลายคลึงกับ
ประเทศไทยในหลายๆ ดาน  ในสวนของการเมืองการปกครองนั้น มีจุดเดน และขอดีท่ีควรนํามาปรับใชกับ
ประเทศไทยไดในบางเรื่อง  บางประเด็น ซึ่งไดนําเสนอไวในรายงานการศึกษาวิจัยแลว ตามวัตถุประสงคของ
โครงการดังกลาว   ขางตน  

สุดทายนี้   คณะนักวิจัยขอขอบพระคุณบุคคลตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง รองศาสตราจารย นรนิติ          
เศรษฐบุตร   รองศาสตราจารย ดร.นิยม  รัฐอมฤต    รองศาสตราจารย ดร.วิทยา  สุจริตธนารักษ  และรอง
ศาสตราจารย ดร.ธนาสฤษฎิ์  สตะเวทิน ท่ีไดกรุณาเสียสละเวลาใหคําแนะนํา และขอเสนอแนะตางๆ อันเปน
ประโยชนอยางยิ่งตอการศึกษาวิจัย   รวมท้ังเจาหนาท่ีของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร และสํานักงาน
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เลขาธิการสภาที่ปรึกษาประชาชนของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย  ท่ีเสียสละเวลาในการใหขอมูลและใหการ
สัมภาษณ  อีกทั้งอํานวยความสะดวกในดานตางๆ ระหวางการเดินทางไปศึกษาและเก็บขอมูล ณ สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย  เปนผลใหไดรับขอมูลท่ีครบถวนและเปนประโยชนอยางยิ่งตอการศึกษาวิจัย   อนึ่ง หากมีความ 
ผิดพลาด บกพรอง หรือความไมสมบูรณประการใด      คณะนักวิจัยขออภัยและยินดีนอมรับคําแนะนําและ 
ขอเสนอแนะจากทุกทาน เพื่อนํามาปรับปรุงรายงานการศึกษาวิจัยฉบับนี้  ใหมีความสมบูรณ ครบถวน อันจะ
กอใหเกิดประโยชนอยางสูงสุดตอไป  

 
            ผูวิจัย      
สถาบันพระปกเกลา 
      มีนาคม 2549 



 
 . 

 
-  III - 

 

การศึกษาเปรียบเทียบรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคเอเชีย : กรณีศึกษาสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

 

สารบัญ 
 

 หนา 
คํานํา I 
สารบัญ III 

บทที่ 1   บทนํา 1 
1.1  หลักการและเหตุผล 1 
1.2  วัตถุประสงคของการศึกษาวิจัย 2 
1.3  ขอบเขตและประเด็นศึกษาวิจัย 2 
1.4  ระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย  4 
1.5  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 5 
1.6  ระยะเวลาดําเนินโครงการ 5 
1.7  งบประมาณ 5 
1.8  คณะนักวิจัย 5 

บทที่ 2   สภาผูแทนราษฎรและระบบบสนับสนุนการทํางานของสภาผูแทนราษฎร 
 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

7 

2.1  โครงสรางสภาผูแทนราษฎร (DPR) 8 
2.2  บทบาทอํานาจหนาท่ีของสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 14 

 2.2.1  ดานนิติบัญญัติ  (Legislative Functions) 15 
 2.2.2  ดานควบคุมการบริหารราชการแผนดิน  (Oversight  Functions) 18 
 2.2.3  ดานงบประมาณ  (Budgeting Functions)  18 
 2.2.4  ดานอื่นๆ  19 

2.3  หนวยงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของสภาผูแทนราษฎรและสมาชิก 
        สภาผูแทนราษฎร 

24 

บทที่ 3   สภาที่ปรึกษาประชาชน (The People’s Consultative Assemble) หรือ  
 Majelis  Permusyawaratan  Rakyat (MPR) 

55 

3.1 โครงสรางสภาที่ปรึกษาประชาชน  (MPR)    55 
3.2  บทบาทอํานาจหนาท่ีสภาที่ปรึกษาประชาชนและสมาชิกสภาที่ปรึกษาประชาชน 58 
3.3  หนวยงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของสภาที่ปรึกษาประชาชนและสมาชิก 
        สภาที่ปรึกษาประชาชน 

60 
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4.1  โครงสรางสภาองคกรปกครองทองถิ่น  (DPD)   69 
4.2  บทบาทอํานาจหนาท่ีสภาองคกรปกครองทองถิ่นและสมาชิก 
        สภาองคกรปกครองทองถิ่น 

72 

4.3  หนวยงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของสภาองคกรปกครองทองถิ่น 
        และสมาชิกสภาองคกรปกครองทองถิ่น  

72 

บทที่ 5   บทวิเคราะหและเสนอแนะ 75 
5.1  บทวิเคราะห 75 

5.1.1  บทวิเคราะหในภาพรวม 75 
5.1.2  บทวิเคราะหดานโครงสรางรัฐสภา 78 
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5.2  ขอเสนอแนะ 89 

บรรณานุกรม 93 

ภาคผนวก 97 

-   ภาคผนวก ก.   ขอมูลท่ัวไปของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 99 

  -   ภาคผนวก ข.   รัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ค.ศ. 1945  แกไขเพิ่มเติม 
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-   ภาคผนวก ง.   รายช่ือผูใหการสัมภาษณ 171 
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ตาราง 5.1    เปรียบเทียบสัดสวนการใหบริการของเจาหนาท่ีสํานักงานเลขาธิการ 86 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1  หลักการและเหตุผล 

ประเทศไทยปกครองดวยระบอบประชาธิปไตย ในระบบรัฐสภา  เชนเดียวกับประเทศตางๆ ในโลก 
และในเอเชียอีกหลายประเทศ  ซึ่งปรัชญาของการปกครองระบอบประชาธิปไตยคือการปกครองตนเองของ
ประชาชน ซึ่งรูปแบบในการปกครองตนเองนั้นอาจเปนการที่ประชาชนเขาไปตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
โดยตรงซึ่งเรียกวาเปนประชาธิปไตยทางตรง (Direct  Democracy) หรือประชาชนเลือกผูแทนเขาไปดําเนินการ
แทนตน เรียกวาประชาธิปไตยทางผูแทน (Representative  Democracy) ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับบริบท สภาพการณและ
เงื่อนไขตางๆ ของแตละสังคม      

ปจจุบันสถานการณโลกยุคโลกาภิวัตน  ประเทศตางๆ  ไมสามารถดํารงคงอยูไดโดยลําพัง  
โดยปราศจากความรวมมือจากประเทศอื่นๆ  หากแตจําเปนตองรวมกันทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม  การเมือง   
เพื่อความมั่นคง ความเขมแข็ง อันจะสงผลใหมีอํานาจตอรองในเรื่องตางๆ   รวมท้ังเพื่อศักยภาพในการปองกัน
และแกไขปญหาที่เกิดข้ึนในระดับประเทศและระดับระหวางประเทศ   ซึ่งมีแนวโนมท่ีจะมีมากขึ้นและทวี
ความรุนแรงมากยิ่งข้ึน ซึ่งดานการเมืองการปกครองนั้น  หากพิจารณาตามหลักการแบงแยกอํานาจอธิปไตย
ออกเปน 3  ฝาย รัฐบาลซึ่งเปนฝายบริหาร    ศาลซึ่งเปนฝายตุลาการ และรัฐสภาซึ่งจัดวาเปนฝายนิติบัญญัติ 
ตางก็มีความสัมพันธ ความรวมมือกับนานาประเทศ และระดับองคกรจํานวนมาก  ในสวนของรัฐสภานั้น  
มีการรวมตัวกันเปนองคกรในชื่อตางๆ   อาทิเชน   ASEAN  Inter–Parliamentary Organization (AIPO),  Inter– 
Parliamentary Union (IPU)      

ในดานการเมืองการปกครองนั้น แมวาจะปกครองดวยระบบใดระบบหนึ่งเชนเดียวกัน  ไมวาจะเปน
ระบบรัฐสภา ระบบประธานาธิบดี หรือระบบกึ่งประธานาธิบดีกึ่งรัฐสภาก็ตาม  ในขณะที่ประเทศตางๆ 
มีบริบท สภาพแวดลอม จุดเดน จุดดอย รวมท้ังปญหาอุปสรรคและแนวทางการแกไขปญหาอุปสรรคที่ 
แตกตางกันไป  ดังนั้น  เพื่อใหสามารถนําประสบการณ และ บทเรียนของแตละประเทศมาใชใหเกิดประโยชน
รวมกัน และเพื่อใหมีการขยายความรวมมือกันในดานอื่นๆ อีกในอนาคต  จึงสมควรจัดใหมีโครงการศึกษาวิจัย
เปรียบเทียบระบบรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคเอเชีย  ท้ังนี้  เพื่อเปนศูนยกลางพัฒนาองคความรูและเชื่อมโยง
ไปสูการเผยแพรและขยายผลการพัฒนาประชาธิปไตย รวมท้ังรูปแบบการบริหารปกครองที่ดีใหเกิดข้ึนจริง 
แกกลุมเปาหมายตางๆ ในภูมิภาคของประเทศ 
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1.2  วัตถุประสงคของการศึกษาวิจัย 
1.2.1   เพื่อศึกษาวิเคราะหระบบรัฐสภาของประเทศไทยเปรียบเทียบกับระบบรัฐสภาประเทศใน 

ภูมิภาคเอเชีย  ไดแก  ประเทศอินโดนีเซีย  ศรีลังกา  และฟลิปปนส   ตลอดจนระบบสนับสนุนการทํางานของ
รัฐสภาเหลานั้นดวย 

1.2.2   เพื่อศึกษาวิเคราะหจุดเดน จุดดอย ของระบบรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคเอเชียวาเปนอยางไร 

1.2.3   เพื่อศึกษาวิเคราะหถึงประสบการณ และบทเรียน รวมท้ังปญหาและอุปสรรคตางๆ ท่ีเกิดขึ้นใน
ระบบรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคเอเชีย 

1.2.4   เพื่อศึกษาวิเคราะหและจัดทําแนวทางการดําเนินงาน หรือแนวทางการปองกันและแกไขปญหา
และอุปสรรคตางๆ ของระบบรัฐสภาไทยและระบบสนับสนุนการทํางานของรัฐสภา 

1.3  ขอบเขตและประเด็นศึกษาวิจัย 
1.3.1  ขอบเขตการศึกษาวิจัย 
โครงการศึกษาวิจัยระบบรัฐสภาของประเทศไทยเปรียบเทียบกับระบบรัฐสภาของประเทศในภูมิภาค 

เอเชีย กําหนดประเทศที่จะศึกษาเปรียบเทียบไวท้ังหมด  4  ประเทศ ไดแก  ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย  
ประเทศศรีลังกา  ประเทศฟลิปปนส และประเทศไทย  ซึ่งในการศึกษาวิจัย ไดแบงนักวิจัยออกเปน 3 ทีม  
เพื่อศึกษาวิเคราะหขอมูลของแตละประเทศ       

1.3.2  ประเด็นศึกษาวิจัย 
แบงประเด็นศึกษาวิจัยออกเปน 3 ประเด็นหลัก  ซึ่งแตละประเด็นหลักมีประเด็นยอย  ดังนี้ 

1)  โครงสรางรัฐสภา 
-   สภาเดี่ยว / สภาคู 
- ท่ีมาของสมาชิกรัฐสภา  
- จํานวน  
- คุณสมบัติและลักษณะตองหาม 

2)  บทบาทและอํานาจหนาท่ี 
2.1)   ดานนิติบัญญัติ 

• ริเริ่มเสนอรางกฎหมาย 
• พิจารณาใหความเห็นชอบรางกฎหมาย 

2.2)   ดานควบคุมตรวจสอบการบริหารราชการแผนดิน 
• ตั้งกระทูถาม 
• อภิปรายทั่วไป / อภิปรายไมไววางใจ 
• คณะกรรมาธิการ 
• การพิจารณาอนุมัติและควบคุมตรวจสอบการใชจายงบประมาณ 
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2.3)   อื่นๆ  
• เลือก แตงตั้ง ใหคําแนะนํา  และใหความเห็นชอบในการแตงตั้งบุคคลดํารง

ตําแหนงตางๆ  
• ถอดถอนบุคคลออกจากตําแหนง (Impeachment) 
• ดานการเปนตัวแทนของประชาชน (Representative)  

3)  หนวยงานสนับสนุนการทํางานของรัฐสภา  (สํานักงานเลขาธิการ) 
3.1)   โครงสราง 
3.2)    อํานาจหนาท่ี 
3.3)    ระบบการสนับสนุน  (Support System and Support units/organ)   

• ผูชวยปฏิบัติงาน  (Assistant) 
• งบประมาณ  (Budget) 
• การเพิ่มศักยภาพบุคลากร  (Capacity Building  ex. seminar training)  
• หองทํางานและสิ่งอํานวยความสะดวก (Room and Facilities)  
• ท่ีพักและสิ่งอํานวยความสะดวก  (Resident and Facilities)   
• หนวยงานวิชาการ  (Academic  ex. Research Consult  or Expert) 
• ขอมูลขาวสาร สารสนเทศ และเทคโนโลยี รวมท้ังเว็ปไซด  (Information 

and Technology  (Information and Technology Internet Website) 
• หองสมุด  (Library) 
• หองทํางานและเจาหนาท่ี (Office Accommodation and  Staff Services) 
• คาใชจายสํานักงาน (Office running expenses) 
• วัสดุอุปกรณสํานักงาน (Office equipment and stationery provided) 
• การถายเอกสารและพิมพเอกสาร (Photocopying and Printing) 
• ทุนสําหรับวัสดุอุปกรณเทคโนโลยี  (Technology Allowance ex. Computer 

equipments/technological aids/ internet/ website/computer program/programmer/computer training) 

 จากการศึกษาวิเคราะห 3 ประเด็นหลักดังกลาวขางตน  จะทําใหทราบถึงจุดเดน จุดดอยของรัฐสภา 
แตละประเทศเปรียบเทียบกับรัฐสภาประเทศไทย ท้ังนี้ โดยรวมถึงระบบการสนับสนุนการทํางานของรัฐสภา 
แตละประเทศดวย จากนั้นจะทําการสรุปอภิปรายผล และจัดทําขอเสนอแนะในสวนสุดทายของรายงานการ
ศึกษาวิจัย  
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1.4   ระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย 

 1.4.1   วิธีการศึกษาวิจัย    
 ใชวิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เปนหลัก โดยศึกษาวิเคราะหขอมูลจากเอกสาร 
หลักฐานตางๆ   รวมท้ัง มีการเดินทางไปศึกษาดูงาน และเก็บขอมูลเกี่ยวกับรัฐสภาของประเทศที่ทําการศึกษา
เปรียบเทียบ และมีการสัมภาษณเชิงลึกสมาชิกรัฐสภา ผูทรงคุณวุฒิ และเจาหนาท่ีระดับสูงท่ีเกี่ยวของดวย 

 1.4.2   แหลงขอมูลและการวิเคราะห ขอมูล      

 แหลงขอมูล :  เอกสารหลักฐานตางๆ  ไดแก  รัฐธรรมนูญ   กฎหมายที่ เกี่ยวของ  ท้ังกฎหมาย 
วาดวยการเลือกตั้ง  กฎหมายวาดวยโครงสรางและองคประกอบและอํานาจหนาท่ีของรัฐสภา  กฎหมายวาดวย
พรรคการเมือง  กฎ ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่งตางๆ  ตํารา บทความ รายงานการศึกษาวิจัย ฯลฯ   

 นอกจากนี้  ในสวนของขอมูลท่ัวไป  และขอมูลในเชิงลึกเกี่ยวกับประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซียนั้น 
ทีมนักวิจัยไดเดินทางไปศึกษาดูงานและเก็บขอมูล ณ ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย  ระหวางวันที่ 25 
พฤษภาคม –  2 มิถุนายน 2548  ซึ่งคณะนักวิจัยไดทําการสัมภาษณ พูดคุย ซักถามบุคคลท่ีมีสวนเกี่ยวของ 
ท้ังจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ  นักวิชาการจากมหาวิทยาลัย  เจาหนาท่ีองคกร
พัฒนาเอกชน  เจาหนาท่ีสถานทูต ท้ังสถานทูตไทยประจําสาธารณรัฐอินโดนีเซียและสถานทูตอินโดนีเซีย
ประจําประเทศไทย  เจาหนาท่ีระดับสูงและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานในดานตางๆ ของสํานักงานเลขาธิการ
สภาผูแทนราษฎรและสํานักงานเลขาธิการสภาที่ปรึกษาประชาชน และนักศึกษาไทย ในสาธารณรัฐอินโด- 
นีเซีย รวมจํานวนทั้งสิ้น  35 คน (รายละเอียดโปรดดูในภาคผนวก)    

 คณะนักวิจัยไดเดินทางไปสังเกตการณและเก็บขอมูล ณ สถานที่ตางๆ ไดแก  อาณาบริเวณโดยรอบของ
สภาผูแทนราษฎรและสภาที่ปรึกษาประชาชน  หองประชุมสภาผูแทนราษฎร  หองประชุมคณะกรรมาธิการ  
หองสมุด  หองทํางานของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  หองทํางานของเจาหนาท่ีสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทน
ราษฎร  และสํานักงานเลขาธิการสภาที่ปรึกษาประชาชน   อนุสาวรียแหงชาติ (National  of Monument) มัสยิด 
Istiqlal  สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (KPU)   ท้ังนี้ ไดเขารวมฟงการประชุมสภาผูแทนราษฎร และ
ประชุมคณะกรรมาธิการ สภาผูแทนราษฎรดวย      

 การวิ เคราะหขอมูล   :   ภายหลังการเก็บรวบรวมขอมูลแลว  ทีมนักวิจัยได ศึกษาวิ เคราะห 
เนื้อหา (Content Analysis)  ในแตละประเด็น  และตีความเชิงพรรณนาเปรียบเทียบกับขอมูลในสวนของ 
รัฐสภาประเทศไทย โดยนําขอมูลท้ังขอมูลเชิงคุณภาพและขอมูลเชิงปริมาณมาใหในการศึกษาวิเคราะห  
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1.5   ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
1.5.1    ทราบถึงระบบรัฐสภาและระบบสนับสนุนการทํางานของรัฐสภาของประเทศไทยเปรียบเทียบ

กับระบบรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคเอเชีย 

1.5.2    ทราบถึงจุดเดน จุดดอย ของระบบรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคเอเชีย และมีการนําประสบ
การณและบทเรียนของแตละประเทศ  มาใชในการจัดทําแนวทางการดําเนินงาน หรือ แนวทางการปองกันและ
แกไขปญหาและอุปสรรคตางๆ  

1.5.3    หนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ อาทิเชน สภาผูแทนราษฎร  วุฒิสภา คณะกรรมาธิการของ รัฐสภา 
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา นักเรียน นิสิต  นักศึกษา และประชาชน 
ฯลฯ นําผลการศึกษาวิจัยไปใชอางอิง นําไปใชศึกษาวิจัยในเชิงลึก รวมท้ังนําไปใชประโยชนในการปฏิบัติงาน
ตอไป 

1.6   ระยะเวลาดําเนินโครงการ     

ใชระยะเวลาศึกษาวิจัย  12  เดือน  ระหวางเดือนตุลาคม 2547 – กันยายน 2548 

1.7   งบประมาณ   

งบประมาณดําเนินการใน 3 ประเทศ  รวมท้ังสิ้น  604,000  บาท  (หกแสนสี่พันบาทถวน) 

1.8   คณะนักวิจัย 
1.8.1  รองศาสตราจารย นรนิติ  เศรษฐบุตร ท่ีปรึกษา 
1.8.2 รองศาสตราจารย ดร.นิยม  รัฐอมฤต ท่ีปรึกษา 
1.8.3 รองศาสตราจารย พรชัย  เทพปญญา ท่ีปรึกษา   
1.8.4  ดร.ถวิลวดี  บุรีกุล ท่ีปรึกษา 
1.8.5 นายวิศิษฎ  ชัชวาลทิพากร นักวิจัย  (ศึกษาประเทศศรีลังกา) 
1.8.6 นายสติธร  ธนานิธิโชติ นักวิจัย  (ศึกษาประเทศศรีลังกา) 
1.8.7 นายเขียน  นิรันดรนุต นักวิจัย  (ศึกษาประเทศฟลิปปนส) 
1.8.8 นายวัชรา  ธิตินันทน นักวิจัย  (ศึกษาประเทศฟลิปปนส) 
1.8.9 นายภัคพงศ  พหลโยธิน นักวิจัย  (ศึกษาประเทศฟลิปปนส) 
1.8.10   นางสาวทวิติยา  สินธุพงศ นักวิจัย  (ศึกษาประเทศอินโดนีเซีย) 
1.8.11   นางสาวปทมา  สูบกําปง   นักวิจัย  (ศึกษาประเทศอินโดนีเซีย)  
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บทที่ 2 
สภาผูแทนราษฎรและระบบสนับสนุนการทํางาน 
ของสภาผูแทนราษฎร สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia) เปนรัฐเดี่ยว (Unitary State)  แบงเขตการปกครอง

ประเทศเปน 32 จังหวัด  ปกครองประเทศดวยระบอบประชาธิปไตย ในระบบประธานาธิบดี (Presidential  
System)  โดยที่ประธานาธิบดีเปนทั้งประมุขของประเทศ และหัวหนาฝายบริหาร   ท้ังนี้ รัฐธรรมนูญแหง 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ค.ศ.1945  ซึ่งแกไขเพิ่มเติม ค.ศ.1999  ค.ศ.2000  ค.ศ.2001  และ ค.ศ.2002  กําหนดไว
โดยชัดแจงวาอํานาจอธิปไตย (Sovereignty) เปนของประชาชนซึ่งถูกใชตามที่กําหนดไวในบทบัญญัติ 
รัฐธรรมนูญ และสาธารณรัฐอินโดนีเซียยึดหลัก   นิติธรรม (Rule of Law) ในการบริหารประเทศ  

กฎหมายสูงสุดท่ีใชเปนหลักในการปกครองประเทศ  คือ  รัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
ค.ศ.1945  แกไขเพิ่มเติม ค.ศ.1999  ค.ศ.2000   ค.ศ. 2001  และ ค.ศ. 2002   

รัฐสภาของสาธารณรัฐอินโดนีเซียมีรูปแบบที่เรียกวา ระบบสภาเดี่ยว (Unicameral System) กลาวคือ 
มีสภาเดียวท่ีทําหนาท่ีหลักในดานนิติบัญญัติ  

รัฐธรรมนูญกําหนดใหมีสถาบันทางการเมืองและการบริหารประเทศ 7  องคกร ไดแก 
1.   สภาที่ปรึกษาประชาชน  (The People’s Consultative Assemble) หรือ Majelis Permusya- 

waratan Rakyat หรือ MPR 
2.   สภาผูแทนราษฎร  (The House of Representatives) หรือ Dewan Perwakilan Rakyat หรือ DPR 
3.   ประธานาธิบดี  (The President) 
4.   สภาผู แทนองค กรส วนท องถิ่ น  (The Regional Representatives Council หรือ  Dewan 

Perwakilan  Daerah หรือ DPD 
5.   ศาลฎีกา (The Supreme Court) หรือ Mahkamah Agung 
6.   คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (The State Audit Board หรือ Badan Permeriksa Keuangan

หรือ BPK) 
7.   ศาลรัฐธรรมนูญ (The Constitutional Court หรือ MahkamahKonstitusi หรือ MK) 

ในการศึกษาวิจัยตามโครงการศึกษาเปรียบเทียบระบบรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคเอเชียซึ่งมี
ขอบเขตการศึกษาเกี่ยวกับรัฐสภาของประเทศไทย  และประเทศในภูมิภาคเอเชีย  3  ประเทศ   ไดแก  
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  ประเทศฟลิปปนส และประเทศศรีลังกา โดยที่ในรายงานการศึกษาวิจัยฉบับนี้เปนการ
ศึกษาวิจัยในสวนของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย  ซึ่งปกครองดวยระบบประธานาธิบดี  
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รัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ค.ศ.1945  กําหนดใหมีสถาบันทางการเมืองและการบริหาร
ประเทศ  รวมท้ังสิ้น 7  องคกร โดยที่จะเห็นไดวามีสถาบันหรือองคกรที่ใชคําวา  “สภา” รวมท้ังหมด 3 สภา   
ไดแก  

1.   สภาที่ปรึกษาประชาชน (The People’s Consultative Assemble)  หรือ  Majelis Permusyawa 
ratan Rakyat (MPR)   

2.   สภาผูแทนราษฎร  (The  House  of  People’s  Representatives)  หรือ  Dewan  Perwakilan 
Rakyat  (DPR)   

3.   สภาผูแทนองคกรปกครองทองถิ่น (The Regionnal Representatives Council)  หรือ  Dewan 
Perwakilan Daerah (DPD)    

อยางไรก็ตาม แมจะเรียกท้ัง  3  องคกรวา “สภา”  แตเมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับ
โครงสรางและบทบาทอํานาจหนาท่ีแลว ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซียมีสภาเปนระบบที่เรียกวา “สภาเดี่ยว”  
(Unicameral System)  กลาวคือ  แมวาจะมีท้ังหมด 3 สภา แตแตละสภาแบงแยกออกจากกัน  รัฐธรรมนูญ
กําหนดโครงสรางและอํานาจหนาท่ีแตละสภาไวเปนการเฉพาะ  ตางก็มีอํานาจหนาท่ีหลักเปนของตนเอง  
มีเพียงบางสวนเทานั้นที่ตองใชอํานาจหนาท่ีรวมกัน  ซึ่งก็มิไดมีลักษณะเปน “สภาสูง” และ “สภาลาง”   
เชนเดียวกับประเทศที่มีระบบสภาเปนแบบ “สภาคู”  (Bicameral System)  เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา  สหราช
อาณาจักร หรือประเทศไทย    ท้ังนี้  อํานาจหนาท่ีหลักของสภาในการออกกฎหมายและควบคุมการบริหาร 
ราชการแผนดินเปนอํานาจหนาท่ีของสภาผูแทนราษฎร (The People’s Representatives Council) หรือ Dewan 
Perwakilan Rakyat  หรือ DPR   ดังนั้น จึงกลาวไดวาประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซียมีสภาเปนระบบสภาเดี่ยว  

แมวา ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซียจะมีระบบสภาเปนแบบสภาเดี่ยว แตในการศึกษาเปรียบเทียบ
ตามโครงการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคเอเชีย ในสวนของประเทศอินโดนีเซียนี้ 
คณะผูวิจัยจะทําการศึกษาทั้งหมด  3  สภา  โดยจะเนนไปที่สภาผูแทนราษฎรอันเปนสภาที่มีอํานาจหนาท่ีหลัก
ในการออกกฎหมายและควบคุมการบริหารราชการแผนดิน และจัดแบงรายงานออกเปน 3  บทตามประเภท
ของสภา  ไดแก   สภาผูแทนราษฎร (DPR)   สภาที่ปรึกษาประชาชน (MPR)  และสภาผูแทนองคกรปกครอง
ทองถิ่น (DPD)  อีกทั้งไดแบงแตละบทเปน 3 สวน คือ  สวนแรกศึกษาเกี่ยวกับโครงสรางของสภา   สวนที่สอง
ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทอํานาจหนาท่ีของสภา  และสวนที่สามศึกษาเกี่ยวกับหนวยงานสนับสนุนการทํางาน 
ของสภา   ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

2.1   โครงสรางสภาผูแทนราษฎร  (DPR) 
รัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ค.ศ.1945 หมวด 7 มาตรา 19 – มาตรา 22 กําหนดเกี่ยวกับ

โครงสรางที่มาและอํานาจหนาท่ีของสภาผูแทนราษฎร โดยท่ีรายละเอียดในเรื่องดังกลาว ใหกําหนดไวใน
กฎหมายตางๆ  อาทิเชน  กฎหมายวาดวยการเลือกตั้งท่ัวไป เลขที่ 12/2003 ( law no.12 year 2003 on general 
elections)  กฎหมายวาดวยพรรคการเมือง เลขที่ 31/2003 ( law no.31 year 2003 on political parties)  กฎหมาย
วาดวยโครงสรางและองคประกอบของสภา DPR, DPD, MPR และDPRD เลขที่ 22/2003 (law no.22 year 2003 
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on  the  structure  and  composition  of  the  DPR,  the DPD,  the MPR  and  the  DPRD)  และกฎหมายของ
ประธานาธิบดี เลขที่ 137/2004 (presidential decree no.137/M year 2004)  

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมาจากการเลือกตั้งของประชาชน โดยท่ีโครงสรางหรือ องคประกอบของ
สภาผูแทนราษฎรให เปนไปตามที่กฎหมายกําหนด  และกําหนดใหสภาผูแทนราษฎรตองประชุม 
ไมนอยกวา 1 ครั้ง / ป  (รัฐธรรมนูญ มาตรา 19)  

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนผูแทนประชาชนซึ่งตองสาบานตนตามที่กฎหมายกําหนดและตองใช
อํานาจหนาท่ีไปในการรักษาผลประโยชนของประชาชน  ท้ังนี้ ตามหลักปญจศีล (Pancasila) รัฐธรรมนูญ และ
กฎหมายกําหนด1   โดยที่มีสมัยประชุมสภาผูแทนราษฎรจํานวน 4  สมัยประชุม  เริ่มเปดสมัยประชุมวันที่ 
16 สิงหาคม  และปดสมัยประชุมวันที่ 15 สิงหาคมของปถัดไป 2   

กฎหมายวาดวยโครงสรางและองคประกอบของสภา DPR,  DPD,  MPR  และ DPRD  เลขที่ 22/2003 
(law no.22  year 2003  on  the  structure  and  composition  of  the  DPR, the DPD, the MPR and the DPRD)  
ซึ่งมี ช่ือเรียกในภาษา Bahasa  Indonesia  วา “UNDANG–UNDANG REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 22 
TAHUN 2003”   กําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสราง ท่ีมา  องคประกอบ ของสภาผูแทนราษฎรไวโดย
ละเอียด ดังนี้     

หมวด  3  สวนที่  1  มาตรา 16  และมาตรา 17  สภาผูแทนราษฎรประกอบดวยสมาชิกที่มาจาก             
การเลือกตั้งท่ัวไป   มีจํานวนทั้งสิ้น  550  คน  เขาดํารงตําแหนงอยางเปนทางการโดยการวินิจฉัยของ
ประธานาธิบดี และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีภูมิลําเนาอยูในเมืองหลวงของประเทศ  

มาตรา 18  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีวาระการดํารงตําแหนง 5 ป   โดยท่ีสิ้นสุดสมาชิกภาพ 
เมื่อสมาชิกสภาผูแทนราษฎรชุดใหมกลาวคําปฏิญาณหรือสาบานตนเขารับตําแหนงใหม 

มาตรา 19 และมาตรา 20  กอนการเขาดํารงตําแหนง สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะตองเขารวมพิธี
ปฏิญาณหรือสาบานตน โดยมีประธานศาลสูงสุดเปนประธานและกลาวนําใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทุกคน
กลาวตาม โดยท่ีคําปฏิญาณหรือสาบานตนมีใจความดังนี้ 

“ดวยพระนามแหงอัลเลาะห (พระเจา) ขาพเจาขอสัญญาวา ขาพเจาจะปฏิบัติหนาท่ี
อยางเต็มความสามารถของขาพเจาในฐานะเปนสมาชิก  ประธาน รองประธานสภาผูแทน
ราษฎรอยางดีท่ีสุดและยุติธรรม  ขาพเจาจะยึดมั่นในหลักปญจศีล (Pancasila)  และแนวแน
ในรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ค.ศ.1945    พรอมกับปฏิบัติตามกฎหมาย  กฎ  
ระเบียบตางๆ  ขาพเจาจะซื่อตรงตอการธํารงอยูของประชาธิปไตย  พรอมใหความรวมมือตอ
ชาติและบานเมือง  ขาพเจาจะตอสูเพื่อความปรารถนาของราษฎรและการเปนตัวแทนของ
ราษฎร  เพื่อใหบรรลุถึงจุดมุงหมายแหงชาติ และบานเมือง และเพื่อความเปนหนึ่งเดียวกัน
ของสาธารณะรัฐอินโดนีเซีย” 

                                                 
1 www.dpr.go.id/humas/English/general-elec.htm    
2 www. dpr.go.id/humas/House.hml 
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หมวด 3 สวนที่ 2 มาตรา 21 กําหนดใหสภาผูแทนราษฎรมีประธานสภา จํานวน 1 คน และรอง
ประธานสภาผูแทนราษฎร จํานวน 3 คน มาจากการเลือกตั้งในที่ประชุมสภาผูแทนราษฎร 

ในระหวางที่ยังไมมีประธานและรองประธานสภาผูแทนราษฎรที่มาจากการเลือกของที่ประชุม 
สภาผูแทนราษฎร ใหมีประธานและรองประธานชั่วคราวทําหนาท่ีเปนประธานการประชุม ซึ่งมาจากพรรค 
การเมืองท่ีไดรับคะแนนเสียงมากที่สุดสองลําดับแรก    

กอนเขาดํารงตําแหนงประธานและรองประธานสภาผูแทนราษฎรตองมีการกลาวคําปฏิญาณ 
หรือสาบานตน ดวยถอยคําตามที่กําหนดไวในมาตรา 20  ท้ังนี้ การแตงตั้งประธานและรองประธานสภาผูแทน
ราษฎรอยางเปนทางการนั้นใหเปนไปตามมติของที่ประชุมสภาผูแทนราษฎรซึ่งไดกําหนดรายละเอียดและ 
วิธีการปฏิบัติไวในขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร (Peraturan Tata Tertib DPR) 

หมวด 3 สวนที่ 2 มาตรา 22 กําหนดใหประธานและรองประธานสภาผูแทนราษฎรมีอํานาจหนาท่ี  
ดังนี้ 

1.   เปนประธานการประชุมและสรุปผลหรือมติท่ีประชุม 
2.   กําหนดและจัดแบงหนาท่ีความรับผิดชอบระหวางประธานและรองประธาน 
3.   เปนโฆษกสภาผูแทนราษฎร  
4.   ดําเนินการใหเปนไปตามมติของที่ประชุมสภาผูแทนราษฎร 
5.   ปรึกษาหารือกับประธานาธิบดีและผูนําองคกรอื่นๆ เพื่อการตัดสินใจของสภาผูแทนราษฎร 
6.   เปนผูแทนสภาผูแทนราษฎรในชั้นศาล 
7.   พิจารณาตัดสิน วินิจฉัยเกี่ยวกับการลงโทษหรือฟนฟูสมรรถภาพใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ 

ระเบียบ  
8.   ดําเนินการใหเปนไปตามแนวทาง กลยุทธการบริหารงบประมาณของสภาผูแทนราษฎร 
9.   รับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดกระทําในการประชุมสภาผูแทนราษฎร 

ท้ังนี้ ขอกําหนดเกี่ยวกับรายละเอียดในการใชอํานาจหนาท่ีดังกลาวขางตน ใหเปนไปตามที่กําหนดใน
ขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร (Peraturan Tata Tertib DPR) 

หมวด 3    สวนท่ี 2   มาตรา 23   กําหนดใหประธานและรองประธานสภาผูแทนราษฎรพนจาก
ตําแหนงเมื่อ  

1.   เสียชีวิต 
2.   ลาออกจากตําแหนงดวยเอกสารเปนลายลักษณอักษร 
3.   ไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได หรือมีปญหา อุปสรรคตอการใชอํานาจหนาท่ี 
4.   ฝาฝนจรรยาบรรณของสภาผูแทนราษฎร  
5.   ไดรับคําพิพากษาอันถึงท่ีสุดวากระทําความผิดทางอาญาและถูกลงโทษจําคุกไมนอยกวา 5 ป 
6.   ถูกปลดออกจากการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรโดยพรรคการเมืองซึ่งสังกัดอยู 



 
 . 
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กรณีท่ีตําแหนงประธานหรือรองประธานสภาผูแทนราษฎรวางลง  ใหประธานและรองประธานที่
เหลืออยูปฏิบัติหนาท่ีตอไปได จนกวาจะมีการเลือกและแตงตั้งคนใหมเขาดํารงตําแหนงแทนในตําแหนงท่ีวาง
นั้นตอไป 

กรณีท่ีประธานและหรือรองประธานสภาผูแทนราษฎรถูกศาลพิพากษาวากระทําความผิดอาญา ดวย 
ขอหาซึ่งมีโทษจําคุกไมนอยกวา 5 ป  ซึ่งคดียังไมถึงท่ีสุด หามมิใหประธานและหรือรองประธานสภาผูแทน
ราษฎรปฏิบัติหนาท่ีในการเปนประธานการประชุม และเปนโฆษกสภาผูแทนราษฎร จนกระทั่งเมื่อศาลพิพากษา
และคดี ถึงท่ีสุดแลววาบุคคลดังกลาวไมมีความคิด จึงกลับมาปฏิบัติหนาท่ีในฐานะประธานการประชุม 
หรือโฆษกสภาผูแทนราษฎรได  ท้ังนี้ ตามที่กําหนดไวในมาตรา 22 (1) a และ c  

หมวด 3 สวนที่ 3  มาตรา 24 กําหนดใหสภาผูแทนราษฎรเปนองคกรหรือสถาบันของชาติ   
แนวทางการปฏิบัติในการเลือกประธานและรองประธานสภาผูแทนราษฎรเปดโอกาสให  

กลุ มการ เมื อ ง  (Factions) ต างๆ  เป นผู เสนอรายชื่ อ บุ คคลที  มี คุณสมบั ติ เหมาะสมและให สมาชิ ก 
สภาผูแทนราษฎรพิจารณาเลือกจากรายชื่อดังกลาว  ซึ่งปจจุบันประธานสภาผูแทนราษฎร (Speaker) ไดแก 
H.R. Agung Laksono โดยมีรองประธานสภาผูแทนราษฎร ดังนี้  3 

-   Soetardjo  Soegoeritno  Deputy  Speaker/Coordinator of Political, Economic and Financial 
affairs   

-   Muhaimin   Iskandar  Deputy Speaker/Coordinator of Industry, trade and development     
-   H. Zaenal  Ma’arif        Deputy Speaker/Coordinator of  People’s Welfare 

ประธานสภาผูแทนราษฎรและหรือรองประธานสภาผูแทนราษฎรมีอํานาจหนาท่ีในการเปนประธาน
การประชุม สรุปผลการประชุม  ดําเนินการตามมติท่ีประชุมสภาผูแทนราษฎรเพื่อใหมีการลงโทษหรือฟนฟู
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับการประชุมหรือกฎหมาย กําหนดแนวทางการปฏิบัติ 
นโยบายทั่วไปและกลยุทธการบริหารจัดการงบประมาณของสภาผูแทนราษฎร และตองรับผิดชอบในการ
ดําเนินการตางๆ ตอท่ีประชุมสภาผูแทนราษฎร 

จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรครั้งลาสุดเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2547  มีพรรคการเมืองสง 
ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จํานวนทั้งสิ้น 24 พรรค  แตจากผลการเลือกตั้งปรากฏวามี 
ผูสมัครรับเลือกตั้งจากพรรคการเมืองเพียง 17 พรรค  ไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จํานวน 550 
คน ดังตอไปนี้ 4 

1.   พรรค Golkar (Partai  Golongan Karya) ไดคะแนน 21.6 % คิดเปน 128 ท่ีนั่ง 
2.   พรรค PDI-P (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) ไดคะแนน 18.5 % คิดเปน 109 ท่ีนั่ง 
3.   พรรค PPP (Partai  Persatuan Pembangunan) ไดคะแนน 8.2 % คิดเปน 58 ท่ีนั่ง 

                                                 
3 www.dpr.go.id/humas/House.hml 
4 www.electionworld .org/indonesia.html 
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4.   พรรค PD (Partai Demokrat)  ไดคะแนน 7.5 %  คิดเปน 57 ท่ีนั่ง 
5.   พรรค PAN (Partai Amanat Nasional)  ไดคะแนน 6.4%   คิดเปน 52 ท่ีนั่ง 
6.   พรรค PKB (Partai  Kebangkitan Bangsa)   ไดคะแนน 10.6 %   คิดเปน 52 ท่ีนั่ง 
7.   พรรค PKS (Partai Keadilan Sejahtera)  ไดคะแนน 7.3 %   คิดเปน 45 ท่ีนั่ง 
8.   พรรค PBR (Partai Bintang Reformasi)   ไดคะแนน 2.4 %  คิดเปน 13 ท่ีนั่ง 
9.   พรรค PDS (Partai Damai Sejahtera)  ไดคะแนน 2.1 %  คิดเปน 12 ท่ีนั่ง 
10.  พรรค PBB (Partai Bulan Bintang)  ไดคะแนน 2.6 %  คิดเปน 11 ท่ีนั่ง 
11.  พรรค PPDK (Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan) ไดคะแนน 1.2 %  คิดเปน 5 ท่ีนั่ง 
12.  พรรค PKPB (Partai Karya Peduli Bangsa)  ไดคะแนน 2.1 %  คิดเปน 2 ท่ีนั่ง 
13.  พรรค PP (Partai Pelopor)  ไดคะแนน 0.8 %   คิดเปน 2 ท่ีนั่ง 
14.  พรรค PKPI  (Partai Keadilan dan Persatuan din Indonesia) ไดคะแนน 1.3 %  คิดเปน 1 ท่ีนั่ง 
15.  พรรค PNBK (Partai Nasional Banteng Kemerdekaan) ไดคะแนน 1.1 %   คิดเปน 1 ท่ีนั่ง 
16.  พรรค PNIM (Partai Nasional Indonesia Marhaenisme) ไดคะแนน 0.8 %  คิดเปน 1 ท่ีนั่ง 
17.  พรรค PPDI (Partai Penegak Demokrasi Indonesia)   ไดคะแนน 0.8 %   คิดเปน 1 ท่ีนั่ง 

ในสภาผูแทนราษฎรมีการแบงหรือรวมตัวกันเปน “กลุมการเมือง” (Factions : Political Parties 
Grouping) ตางๆ  เพื่อดําเนินการทางการเมือง   ท้ังนี้ เปนการจัดกลุมตามพรรคหรือตามที่มีความคิดเห็น 
เชนเดียวกัน โดยที่ในทางปฏิบัติเปนการรวมกลุมตามสังกัดพรรคการเมือง หรือมีการรวมพรรคการเมืองเล็กๆ 
เขาเปนกลุมเดียวกัน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรทุกคนตองสังกัดกลุมการเมือง  ซึ่งกลุมการเมืองนี้มีความเปน
อิสระและมีภารกิจหลักในการประสานงาน  ดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีของสภาผูแทนราษฎร  
และการเพิ่มศักยภาพ การรักษาและปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัย รวมท้ังประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ดําเนินงานตามอํานาจหนาท่ีของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  นอกจากนี้ ในทางปฏิบัติกลุมการเมืองยังมีบทบาท
ในการเสนอชื่อสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพื่อใหดํารงตําแหนงประธานสภาผูแทนราษฎร และรองประธาน 
สภาผูแทนราษฎร    อีกทั้งใชจํานวนสมาชิกในแตละกลุมการเมืองเปนเกณฑกําหนดสัดสวนจํานวน 
กรรมาธิการในคณะกรรมาธิการคณะตางๆ ดวย 

สภาผูแทนราษฎรชุดปจจุบันมีการแบงเปนกลุมการเมืองจํานวนทั้งสิ้น 10 กลุมการเมือง  ดังนี้ 5 

1.   กลุม F-PG    มีสมาชิกจํานวน  129 คน 
- Golkar Party (127)  
- Concern for the Nation Functional Party (2)     

                                                 
5 The Indonesian House of Representatives of the Republic of Indonesia 2004 – 2009. และ www.dpr.go.id/ 

humas/House.htm 
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2.   กลุม  F-PDI-P    มีสมาชิกจํานวน  109 คน 
- Indonesian  Democratic Party-Struggle 

3.   กลุม  F-PPP    มีสมาชิกจํานวน   58 คน 
- United Development Party Persatuan  

4.   กลุม  F-PD    มีสมาชิกจํานวน   57 คน 
- Democratic Party  (56) 
- Indonesian Justice and Unity Party  (1) 

5.   กลุม F-PAN    มีสมาชิกจํานวน   53 คน 
- National Mandate Party (53)   

6.   กลุม  F-PKB    มีสมาชิกจํานวน   52 คน 
- National Awakening  Party  (52)   

7.   กลุม  F-PKS    มีสมาชิกจํานวน   45 คน 
- Prosperous Justice Party (45)     

8.   กลุม F-PBR     มีสมาชิกจํานวน  14 คน 
- Reform Star  Party (14)   

9.   กลุม F-PDS    มีสมาชิกจํานวน  13 คน 
- Prosperous Peace Party (13)   

10.  กลุม F-BPD  Democratic Star Pioneer  Faction  มีสมาชิกจํานวน    20  คน 
- Crescent  Star Party  (11)  
- United Democratic Nationhood  Party (4) 
- Pioneer’s Party  (3)  
- Indonesian  Democratic Vanguard Party (1)  
- PNI  Marhaen Party  (1) 

 กลุมการเมือง (Factions) ในสภาผูแทนราษฎรของสาธารณรัฐอินโดนีเซียเปนเอกลักษณหนึ่งของ 
สภาผูแทนราษฎร เพราะเปนการรวมกลุมของพรรคการเมืองในการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองในสภา 
รูปแบบหนึ่ง  ในแตละกลุมการเมืองประกอบดวยพรรคการเมืองหลายพรรคหรืออาจเปนพรรคใหญเพียง 
พรรคเดียว  มีผูเชี่ยวชาญดานตางๆ ในแตละกลุมการเมือง เมื่อจัดสรรเขาไปเปนกรรมาธิการคณะตางๆ  
ก็จัดสรรตามความเชี่ยวชาญของแตละคน  ซึ่งทําใหกรรมาธิการสามารถทําหนาท่ีในการพิจารณาวินิจฉัย 
เรื่องตางๆ ภายในขอบอํานาจหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ  ท้ังนี้ แมวาคณะกรรมาธิการสามัญในสภาผูแทน
ราษฎรจะมีจํานวนเพียง 11 คณะ  แตละคณะมีขอบเขตอํานาจหนาท่ีคอนขางกวางขวาง  แตหากมีการแบง
ความรับผิดชอบตามความเชี่ยวชาญของกรรมาธิการแลวจะทําใหการแสดงบทบาทอํานาจหนาท่ีของคณะ 
กรรมาธิการเปนไปโดยสอดคลองกับวัตถุประสงคของการจัดใหมีคณะกรรมาธิการ  
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2.2  บทบาทอํานาจหนาที่ของสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
รัฐธรรมนูญ มาตรา 20 A  กําหนดใหสภาผูแทนราษฎรมีอํานาจหนาท่ีหลัก 3 ประการ  ไดแก  อํานาจ

หนาท่ีดานนิติบัญญัติ   ดานงบประมาณ  และดานควบคุมตรวจสอบ  โดยที่ไดมีกฎหมายวาดวย โครงสรางและ
องคประกอบของสภา DPR, DPD, MPR และDPRD เลขที่ 22/2003  หมวด 3 สวนที่ 3 มาตรา 25 บัญญัติไว 
เชนเดียวกับรัฐธรรมนูญมาตราดังกลาว 

กฎหมายวาดวยโครงสรางและองคประกอบของสภา DPR, DPD, MPR และDPRD เลขที่ 22/2003  
หมวด 3 สวนที่ 4 มาตรา 26 กําหนดใหสภาผูแทนราษฎรมีอํานาจหนาท่ีเรื่องตางๆ จํานวนรวมทั้งสิ้น 16 
ประการ โดยท่ีรายละเอียดและวิธีการใชอํานาจหนาท่ีใหกําหนดไวในขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร 
(Peraturan Tata Tertib DPR) 

นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญกําหนดใหสภาผูแทนราษฎรมีสิทธิในการตั้งกระทูถามสด  สืบสวนสอบสวน 
และเสนอมุมมอง  ตั้งกระทูถาม รวมท้ังใหคําแนะนําและความคิดเห็น โดยไดรับความคุมครอง (Immunity)  
ซึ่งกฎหมายวาดวยโครงสรางและองคประกอบของสภา DPR, DPD, MPR และDPRD เลขที่ 22/2003  หมวด 3 
สวนที่ 5  มาตรา 27 และมาตรา 28  กําหนดใหสภาผูแทนราษฎรมีสิทธิตั้งกระทูถาม  สืบสวนสอบสวน และ
อภิปรายในประเด็นตางๆ  สวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร มีสิทธิริเริ่มเสนอรางกฎหมาย  ตั้งกระทูถาม   
เสนอญัตติ   รวมท้ัง มีสิทธิไดรับความคุมครองในการปฏิบัติหนาท่ีดวย      

มาตรา 29   กําหนดใหสภาผูแทนราษฎรมีหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
1.   ปฏิบัติตามหลักปญจศีล  (Pancasila)  
2.   ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ค.ศ.1945 และกฎหมายตางๆ  
3.   ปฏิบัติตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย   
4.   ปกปอง ดูแลรักษาความมั่นคงของชาติใหเปนหนึ่งเดียว 
5.   ปกปอง ดูแลรักษา และยกระดับความมั่นคงของประชาชน 
6.   รับรูและมีปฏิสัมพันธตอการชุมนุม การรวมตัว และการเรียกรองของประชาชน  
7.   ใหความสําคัญของชาติเหนือกวาสวนบุคคลหรือกลุมคน 
8.   รับผิดชอบในหนาท่ีโดยศีลธรรมและโดยการเมืองกับผูเลือกตั้งและทองถิ่น  
9.   จงรักภักดีตอจรรยาบรรณและขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร  
10.  รักษาจรรยาบรรณและบรรทัดฐานในการปฏิบัติงานตอหนวยงานที่เกี่ยวของ 

มาตรา 30 กําหนดใหสภาผูแทนราษฎรมีสิทธิเรียกใหขาราชการ ประชาชนมาใหขอมูลช้ีแจง หรือ
อธิบายในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  หากไมปฏิบัติตามโดยปราศจากเหตุผลอันควร ตองถูกกักขังไมเกิน 15 วัน  

มาตรา 31   การดําเนินการตามมาตรา 25   มาตรา 26   มาตรา 27   มาตรา 28   มาตรา 29   และมาตรา 
30 ใหเปนไปตามขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร  



 
 . 
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กลาวโดยสรุป  สภาผูแทนราษฎรมีอํานาจหนาท่ีหลัก 3 ดานซึ่งจะไดกลาวในรายละเอียดตอไปนี้ 

2.2.1  ดานนิติบัญญัติ  (Legislative functions) 
 รัฐธรรมนูญกําหนดใหสภาผูแทนราษฎรเปนผูมีอํานาจในการออกกฎหมาย โดยท่ีมีอํานาจทั้งริเริ่ม
เสนอรางกฎหมาย และพิจารณาใหความเห็นชอบรางกฎหมาย (รัฐธรรมนูญ มาตรา20 (1) (2)) 

กระบวนการริเริ่ม  นําเสนอ และพิจารณาใหความเห็นชอบรางกฎหมายนั้น ใหกําหนดรายละเอียดไว
ในกฎหมาย (รัฐธรรมนูญ มาตรา 22 A)  

1)   ริเริ่มเสนอรางกฎหมาย  
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีสิทธิในการริเริ่มเสนอรางกฎหมาย  (รัฐธรรมนูญ มาตรา 21)  เชน

เดียวกับประธานาธิบดี (รัฐธรรมนูญ มาตรา 5 (1)) 

อยางไรก็ตาม  ประธานาธิบดี และสภาองคกรปกครองทองถิ่น (DPD) มีสิทธิริเริ่มเสนอราง
กฎหมายใหสภาผูแทนราษฎรพิจารณาใหความเห็นชอบไดเชนเดียวกัน  โดยที่สภาองคกรปกครองทองถิ่น 
มีสิทธิเสนอรางกฎหมายไดเฉพาะรางกฎหมายที่เกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองทองถิ่น ความสัมพันธ
ระหวางรัฐบาลกลางกับรัฐบาลสวนทองถิ่น การจัดตั้ง การแบงแยกหรือการรวมองคกรปกครองทองถิ่น  
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรทางเศรษฐกิจ และความสมดุลทางการเงินระหวางรัฐบาล 
กลางกับรัฐบาลสวนทองถิ่น  รวมท้ังมีอํานาจหนาท่ีรวมกับสภาผูแทนราษฎรในการรวมอภิปรายรางกฎหมาย
เกี่ยวกับเรื่องดังกลาว และรางกฎหมายงบประมาณ รางกฎหมายภาษีอากร  รางกฎหมายการศึกษาหรือศาสนา   
นอกจากนี้ มีอํานาจหนาท่ีในการควบคุมตรวจสอบการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวดวย และมีสิทธิ 
นําเสนอผลการควบคุมตรวจสอบนั้นไปยังสภา     ผูแทนราษฎรเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป  (รัฐธรรมนูญ 
มาตรา 5 มาตรา 22 D) 

2)   พิจารณาใหความเห็นชอบรางกฎหมาย  
รัฐธรรมนูญกําหนดไววารางกฎหมายทุกฉบับตองไดรับการพิจารณา และความเห็นชอบ 

ท้ังจากสภาผูแทนราษฎรและประธานาธิบดี หากรางกฎหมายฉบับใดไมไดรับความเห็นชอบจากทั้งสององคกร
ดังกลาวขางตน ไมสามารถเสนอรางกฎหมายฉบับดังกลาวในสมัยประชุมสภาผูแทนราษฎรเดียวกันนั้นไดอีก  
เมื่อรางกฎหมายไดรับความเห็นชอบจากทั้งสภาผูแทนราษฎรและประธานาธิบดีแลว ใหประธานาธิบดีลงนาม
ประกาศใชเปนกฎหมาย ซึ่งหากประธานาธิบดี ไมลงนามภายใน 30 วันนับแตวันที่รางกฎหมายไดรับความ
เห็นชอบ ใหถือวารางกฎหมายฉบับดังกลาวมีผลบังคับใชเปนกฎหมายโดยผลของกฎหมาย (รัฐธรรมนูญ 
มาตรา 20 (2) (3) (4) (5)) 

กรณีท่ีสภาผูแทนราษฎรพิจารณาใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติโดยมีการแกไขเพิ่มเติม 
สภาผูแทนราษฎรอาจแตงตั้งคณะกรรมาธิการสามัญ (Standing Commission)  หรือคณะกรรมาธิการนิติบัญญัติ 
(Legislation  Council)  หรือ คณะกรรมาธิการวิสามัญ (Special  Commission) เพื่อพิจารณารางพระราชบัญญัติ 6 
ฉบับดังกลาวได    
                                                 

6 www.dpr.go.id/humas/House.htm   
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กรณีท่ีเปนรางกฎหมายงบประมาณแผนดิน หากสภาผูแทนราษฎรไมใหความเห็นชอบ รัฐบาล
ตองนํากฎหมายงบประมาณแผนดินของปท่ีผานมาใชไปพลางกอน (รัฐธรรมนูญ มาตรา 23)  

กระบวนการพิจารณาใหความเห็นชอบรางกฎหมาย7   กําหนดไวโดยละเอียดตามลําดับ 
ข้ันตอน ในขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร (Standing Orders)  โดยที่เมื่อมีการริเริ่มเสนอรางกฎหมาย
เขาสูการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร ไมวาจะเปนรางกฎหมายที่เสนอโดยประธานาธิบดี สภาองคกร 
ปกครองทองถิ่น (DPD) หรือสภาผูแทนราษฎร (DPR) โดยหลักแลวใหพิจารณารางกฎหมายนั้นเปน 4  วาระ 
(four stages)  

กระบวนการพิจารณาใหความเห็นชอบรางกฎหมายที่เสนอโดยสมาชิกสภาผูแทนราษฎร   
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวา 10 คนมีสิทธิรวมกันริเริ่มเสนอรางกฎหมาย 

ตอประธานสภาผูแทนราษฎร โดยที่ใหนําเสนอรางกฎหมายเปนลายลักษณอักษร พรอมลายมือช่ือผูรวมริเริ่ม
เสนอรางกฎหมาย ซึ่งจะตองระบุวามาจากกลุมการเมืองใด ในระหวางสมัยประชุม ประธานสภาผูแทนราษฎร
แจงท่ีประชุมวามีการเสนอรางกฎหมายและแจกจายสําเนารางกฎหมายใหแกสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  จากนั้น 
Bamus (Board of Deliberations) จัดเขาระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณารางกฎหมายดังกลาวในสมัย
ประชุมถัดไป  โดยที่กลุมการเมืองสามารถพิจารณา อภิปรายรางกฎหมายดังกลาวไดวาเห็นดวยหรือไมเห็น
ดวยอยางไร  เมื่อสภาผูแทนราษฎรมีมติรับรางกฎหมายแลว ใหมอบหมายคณะกรรมาธิการสามัญ (Standing 
Commission) หรือคณะกรรมาธิการรวม  (A Joint Commission)  หรือ  คณะกรรมาธิการวิสามัญ  (Special  
Commission) เพื่อพิจารณารางกฎหมายตอไป 

ประธานสภาผูแทนราษฎรแจงไปยังประธานาธิบดีขอใหรัฐบาลสงผูแทนรวมประชุมพิจารณา
รางกฎหมายกับสภาผูแทนราษฎร  ซึ่งแบงการพิจารณาออกเปน 4 วาระ ดังนี้ 

(1)  วาระที่ 1  (Stage I  :  plenary session) ประธานคณะกรรมาธิการซึ่งไดรับมอบหมายจาก
สภาผูแทนราษฎรใหพิจารณารางกฎหมายรวมกับผูแทนรัฐบาล นําเสนอรางกฎหมาย พรอมความคิดเห็นตางๆ 
(opening  statement) 

(2)  วาระที่   2  (Stage  II  :  plenary session)   ผูแทนรัฐบาลพิจารณาอภิปรายเกี่ ยวกับการ 
นําเสนอของประธานคณะกรรมาธิการในวาระที่ 1 (government’s  statement) โดยท่ีตองเปดโอกาสใหคณะ 
กรรมาธิการไดช้ีแจงและใหขอมูล และในทายสุดใหรัฐบาลชี้แจง  ใหขอมูล รวมท้ังคําแนะนํากอนที่คณะ 
กรรมาธิการจะพิจารณารางกฎหมายดังกลาวอีกครั้ง 

(3)  วาระที่  3   (Stage  III  : meetings of commissions / joint commissions / special commissions)  
คณะกรรมาธิการ (คณะกรรมาธิการสามัญ หรือคณะกรรมาธิการรวม หรือคณะกรรมาธิการวิสามัญ) ซึ่งไดรับ
มอบหมายจากสภาผูแทนราษฎร พิจารณาอภิปรายรางกฎหมาย  หากจําเปนอาจกําหนดใหพิจารณาโดยลับได    

                                                 
7 www.swara.net 
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(4)  วาระท่ี 4 (Stage  IV :  plenary session)  ผลการพิจารณาในวาระตางๆ จะถูกนําเสนอในการ
พิจารณาวาระที่ 4   โดยท่ีกลุมการเมืองสามารถอภิปรายนําเสนอความเห็นและขอเสนอแนะสุดทาย (final  
statement) รวมทั้งตั้งเปนประเด็นกรณีท่ีมีความเห็นแยงได  ซึ่งตองใหรัฐบาลมีสิทธิอภิปรายนําเสนอความเห็น
และขอเสนอแนะสุดทายไดเชนเดียวกัน 

 เมื่อสภาผูแทนราษฎรใหความเห็นชอบรางกฎหมายแลว ประธานสภาผูแทนราษฎรมีหนังสือ
แจงไปยังประธานาธิบดี เพื่อใหลงนามประกาศใชเปนกฎหมายตอไป  หากประธานาธิบดีไมลงนามภายใน 
30 วันนับจากวันที่รางกฎหมายใหความเห็นชอบ ใหถือวารางกฎหมายฉบับดังกลาว   มีผลบังคับใชเปน
กฎหมายโดยอัตโนมัติ (รัฐธรรมนูญ มาตรา 20 (5)) ท้ังนี้ ในขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร กําหนดให
สภาผูแทนราษฎรมีสิทธิในการทวงถามประธานาธิบดีใหช้ีแจงเหตุผลกรณีท่ีไมลงนามประกาศใชกฎหมายได  

กระบวนการพิจารณาใหความเห็นชอบรางกฎหมายที่เสนอโดยรัฐบาล   แบงการพิจารณาออก
เปน 4 วาระ ดังนี้  

(1)  วาระท่ี  1 (Stage I  :  plenary session)   เรียกวา “first  reading”  ผูแทนฝายรัฐบาล   เชน   
รัฐมนตรีหรือผูแทน นําเสนอหลักการและเหตุผลของรางกฎหมายตอสภาผูแทนราษฎร (government,s opening  
statement)  เพื่อใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดอภิปรายและเสนอแนะ โดยท่ีกอนจะผานไปยังวาระตอไป  
กลุมการเมือง (factions) ตางๆ สามารถประชุมอภิปราย เสนอความเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับหลักการและ
เหตุผลของรางกฎหมายที่ฝายรัฐบาลนําเสนอไดวาเห็นควรแกไขเพิ่มเติมหรือตัดออกไปในสวนใด  

(2)  วาระที่  2  (Stage  II  :  plenary session)  กลุมการเมืองนําเสนอความเห็นและขอเสนอแนะ 
และใหโอกาสฝายรัฐบาลไดตอบชี้แจงเพิ่มเติม  ซึ่งในวาระนี้ Bamus (Board of Deliberations)  อาจมอบหมาย
ใหคณะกรรมาธิการสามัญ (Standing Commission) หรือคณะกรรมาธิการรวม (A Joint Commission)  หรือ 
คณะกรรมาธิการวิสามัญ (Special  Commission) เพื่อพิจารณารางกฎหมายได 

สภาผูแทนราษฎรสามารถสงรางกฎหมายกลับคืนไปยังรัฐบาลไดในระหวางการพิจารณาวาระ
นี้ หรือกอนการพิจารณาวาระที่ 3 

(3)  วาระท่ี  3  (Stage  III : meetings of commissions / joint commissions / special commissions)   
ในชั้นคณะกรรมาธิการพิจารณาอภิปรายรางกฎหมายเปนรายมาตรา  ซึ่งในการพิจารณาวาระนี้ Bamus (Board  
of  Deliberations) เปนผูวินิจฉัยวาใหเปนการพิจารณาโดยเปดเผยหรือเปนความลับ  

(4)  วาระที่ 4 (Stage  IV :  plenary session) เมื่อคณะกรรมาธิการซึ่งไดรับมอบหมายใหพิจารณา
อภิปรายรางกฎหมายสงรายงานกลับมายังสภาผูแทนราษฎร  สภาผูแทนราษฎรจัดใหมีการประชุมเพื่อพิจารณา
ใหความเห็นชอบรางกฎหมาย ท้ังนี้ โดยใหผูแทนรัฐบาลเขารวมในการประชุมดวย ซึ่งในชั้นนี้ กลุมการเมือง
สามารถอภิปรายเสนอความเห็นและขอเสนอแนะสุดทายได (final  statement)   โดยท่ีกลุมการเมืองท่ีมีความคิด
เห็นแตกตางไปก็สามารถตั้งประเด็นเปนความเห็นแยงไวได หากเห็นวามีความสําคัญแตถูกตัดหรือไมมีปรากฏ
ในรางกฎหมาย 
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กอนการลงมติใหความเห็นชอบรางกฎหมาย ใหรัฐบาลนําเสนอรางกฎหมายเปนครั้งสุดทาย 
(closing  statement)  และเมื่อสภาผูแทนราษฎรใหความชอบแลว ใหประธานสภาผูแทนราษฎรมีหนังสือแจง
ประธานาธิบดีวาการอภิปรายรางกฎหมายเสร็จสิ้นแลว พรอมท้ังสงสําเนารางกฎหมายเพื่อใหประธานาธิบดีลง
นามประกาศใชเปนกฎหมายตอไป  

ท้ังนี้  Bamus (Board of Deliberations) เปนผูมีอํานาจใชดุลพินิจวาจะใหพิจารณารางกฎหมาย
ท่ีเสนอโดยรัฐบาลนี้ เปน 4 วาระ ดังกลาวขางตน หรือพิจารณาเปน 2 วาระ (fast – track mechanism)   

2.2.2  ดานควบคุมตรวจสอบ  (Oversight functions) 
รัฐธรรมนูญกําหนดใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีอํานาจหนาท่ีในดานการควบคุม  ตรวจสอบ 

การบริหารราชการแผนดิน ดังนี้  
1)   ตั้งกระทูถามสด (Interpellation)  
2)   สืบสวนสอบสวนเพื่อคนหาขอเท็จจริงตางๆ (Inquiry) 
3)   แสดงความคิดเห็น รวมท้ังใหคําแนะนําและมุมมองตางๆ  
4)   การถอดถอนบุคคลออกจากตําแหนง (Impeachment) 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวา 2 ใน 3 ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเขาช่ือเสนอ
ขอกลาวหาตอศาลรัฐธรรมนูญ วาประธานาธิบดีและหรือรองประธานาธิบดีกระทําการ ฝาฝนกฎหมาย 
ในขอหาวากบฏ ทุจริตคอรรัปชั่น รับสินบน กระทําความผิดอาญารายแรง ประพฤติ ช่ัวราย ขาดคุณสมบัติท่ีจะ
ดํารงตําแหนงประธานาธิบดีและหรือรองประธานาธิบดี  เพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาสอบสวนและวินิจฉัย
ประเด็นขอกลาวหาดังกลาว  หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาขอกลาวหามีมูลใหสภาผูแทนราษฎรเสนอ 
ขอกลาวหานั้นตอสภาท่ีปรึกษาประชาชน(MPR)  ซึ่งสภาที่ปรึกษาประชาชนตองเรียกประชุมสภา เพื่อ
พิจารณาขอกลาวหา ของสภาผูแทนราษฎรใหเสร็จสิ้นภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับขอกลาวหา โดยที จะตอง
มีสมาชิกสภาที่ปรึกษาประชาชนเขารวมประชุมจํานวนไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด และ 
มติถอดถอน (Impeach) ออกจากตําแหนงตองมีคะแนนเสียงจํานวนไมนอยกวา 2 ใน 3  ของจํานวนสมาชิก 
ท่ีเขารวมประชุม (รัฐธรรมนูญ มาตรา 7 A และมาตรา 7 B) 

2.2.3  ดานงบประมาณ  (Budgeting functions) 
รัฐธรรมนูญกําหนดใหสภาผูแทนราษฎรมีอํานาจหนาท่ีในการควบคุมตรวจสอบดานงบประมาณ   

ดังนี้ 

1)  พิจารณาใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติงบประมาณซึ่งเสนอโดยประธานาธิบดี  
รวมกับประธานาธิบดี  หากรางพระราชบัญญัติงบประมาณดังกลาวไมไดรับความ เห็นชอบจากสภาผูแทน
ราษฎร รัฐบาลตองนํางบประมาณในปกอนมาปรับใช  (รัฐธรรมนูญ มาตรา 23) 



 
 . 
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2)  เมื่อคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  (The Supreme Audit Board หรือ  BPK) พิจารณา 
สืบสวนสอบสวนดานการเงินของประเทศแลว  ตองสงรายงานการตรวจสอบดังกลาวใหแกสภาผูแทนราษฎร
เพื่อพิจารณาดําเนินการภายในขอบเขตอํานาจหนาท่ีของสภาผูแทนราษฎร (รัฐธรรมนูญ  มาตรา 23 E) 

2.2.4  ดานอื่นๆ  
1)   ใหความเห็นชอบประธานาธิบดีในการประกาศสงคราม ดําเนินการดานสันติภาพ และทํา

สัญญาและขอตกลงระหวางประเทศ (รัฐธรรมนูญ มาตรา 11 (1) (2)) 

2)  ใหคําแนะนํา  ขอเสนอแนะตอประธานาธิบดีในการแตงตั้งเอกอัครราชทูต และทูต  
(รัฐธรรมนูญ มาตรา 13) 

3)  พิจารณาคัดเลือกบุคคลดํารงตําแหนงในคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  (The Supreme 
Audit Board หรือ BPK)โดยเสนอชื่อใหประธานาธิบดีแตงตั้ง  (รัฐธรรมนูญ มาตรา 23 F)  

4)  พิจารณาใหความเห็นชอบการแตงตั้งผูพิพากษาศาลสูงสุด จากการเสนอชื่อของคณะ
กรรมการตุลาการ (The Judicial Commission) (รัฐธรรมนูญ มาตรา 24 A(1))   

5)  พิจารณาใหความเห็นชอบในการแตงตั้ งและปลดกรรมการตุลาการ  (The Judicial 
Commission) (รัฐธรรมนูญ มาตรา 24 B(3))   

6)  พิจารณาเสนอรายชื่อผูพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญ (The Constitutional  Court)  จํานวน 3 คน 
เพื่อใหประธานาธิบดีแตงตั้ง  (รัฐธรรมนูญ มาตรา 24 C (3)) 

7)  เขารวมพิธีการสาบานตนเขาดํารงตําแหนงของประธานาธิบดีและหรือรองประธานาธิบดี 
(รัฐธรรมนูญ มาตรา 9)   

ในการใชอํานาจหนาท่ีของสภาผูแทนราษฎรนั้น สภาผูแทนราษฎรมีสิทธิในการตั้ง “คณะกรรมา- 
ธิการ”  เพื่อดําเนินการดานตางๆ ดังตอไปนี้ 8  

(1) คณะกรรมาธิการเตรียมการประชุม  (Steering Commission) 
สมาชิกคณะกรรมาธิการเตรียมการประชุมมาจากการพิจารณาแตงตั้งในที่ประชุมสภาผูแทนราษฎร 

เมื่อเริ่มเขาดํารงตําแหนงในสภาผูแทนราษฎร สมาชิกมีจํานวนไมนอยกวา 1 ใน 10 ของจํานวนสมาชิกกลุม 
การเมืองตางๆ (Factions) 

งานของคณะกรรมาธิการเตรียมการประชุม ไดแก การกําหนดวาระการประชุมในแตละครั้ง แตละ
สมัยประชุม หรือแตละชวงเวลาของสมัยประชุม  กําหนดเวลาในการแกไขเหตุการณตางๆ กําหนดชวงเวลาใน
การพิจารณารางพระราชบัญญัติ และกําหนดองคกรหรือหนวยงานสําหรับพิจารณารางพระราชบัญญัติโดย
เฉพาะและหรืองานอื่นๆ ของสภาผูแทนราษฎร 

                                                 
8 The Indonesian House of Representatives of the Republic of Indonesia 2004 – 2009. และwww.dpr.go.id/ 

humas/House.htm 
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(2) คณะกรรมาธิการสามัญ  (Standing Commissions) 
โครงสรางและสมาชิกของคณะกรรมาธิการสามัญกําหนดโดยที่ประชุมสภาผูแทนราษฎร ตาม 

สัดสวนของกลุมการเมืองตางๆ (Factions) เมื่อเริ่มเขาดํารงตําแหนงในสภาผูแทนราษฎรและเมื่อเริ่มตนสมัย
ประชุมท่ี 3 โดยที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรทุกคน ยกเวนประธานสภาผูแทนราษฎรควรเปนสมาชิกคณะ 
กรรมาธิการสามัญ 

คณะกรรมาธิการสามัญมีการเลือกคูปฏิ บัติ งานควบคู ไปกับหน วยงานของรัฐบาลทั้ ง ท่ี   
เปนรัฐมนตรีและมิใชรัฐมนตรี รวมท้ังสํานักงานเลขาธิการของหนวยงานของรัฐดวย  การเลือกคูปฏิบัติงาน
ควรพิจารณาถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสภาผูแทนราษฎร   

งานของคณะกรรมาธิการสามัญในดานการจัดทํากฎหมาย ไดแก การเตรียม  การพิจารณา และทําให
รางกฎหมายสมบูรณ ท้ังนี้ ภายในขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมาธิการสามัญแตละคณะ 

งานของคณะกรรมาธิการสามัญในดานงบประมาณ ไดแก การพิจารณาอภิปรายเบื้องตนในราง 
พระราชบัญญัติงบประมาณรวมกับรัฐบาล  พิจารณาและเสนอแกไขรางพระราชบัญญัติงบประมาณ 
ใหถูกตอง 

งานของคณะกรรมาธิการสามัญในดานการควบคุมตรวจสอบ ไดแก การควบคุมดูแลการปฏิบัติตาม
กฎหมาย รวมท้ังการควบคุมดูแลงบประมาณของประเทศและการปฏิบัติตามกฎระเบียบของฝายบริหาร  
อภิปรายและติดตามผลการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (The Supreme Audit Board)  
นโยบายของรัฐบาล  อภิปรายและติดตามการเสนอแนะของสภาผูแทนราษฎร  

คณะกรรมาธิการสามัญประชุมรวมกับประธานาธิบดี หรือรัฐมนตรีซึ่งเปนผูแทนรับฟงความคิดเห็น
ของขาราชการหรือเจาหนาท่ีรัฐในฐานะเปนผูแทนหนวยงาน รับฟงความคิดเห็นสาธารณะ และเดินทางลง 
พื้นที่ในชวงปดสมัยประชุม        

ปจจุบัน คณะกรรมาธิการสามัญของสภาผูแทนราษฎร มีจํานวนทั้งสิ้น 11 คณะ  ดังนี้ 9 
-  คณะกรรมาธิการ 1   รับผิดชอบดานการปองกันประเทศ  กิจการตางประเทศ และขอมูล

ขาวสาร 
-  คณะกรรมาธิการ 2   รับผิดชอบกิจการภายในประเทศ อํานาจหนาท่ีขององคกร 

ทองถิ่น องคกรหรือหนวยงานของรัฐ และกิจการดานที่ดิน 
- คณะกรรมาธิการ 3   รับผิดชอบกฎหมายและการนิติบัญญัติ  สิทธิเสรีภาพและความ

ปลอดภัย 
- คณะกรรมาธิการ 4   รับผิดชอบดานการเกษตร ไรนา ปาไม การเดินเรือ การประมง และ

อาหาร 

                                                 
9 The Indonesian House of Representatives of the Republic of Indonesia 2004 – 2009. 



 
 . 

 
-  21 - 

 

การศึกษาเปรียบเทียบรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคเอเชีย : กรณีศึกษาสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

- คณะกรรมาธิการ 5   รับผิดชอบดานการขนสง การสื่อสาร การบริการสาธารณะ           
ท่ีพักอาศัย  และการพัฒนาหมูบานและทองถิ่นที่ไดรับการพัฒนา
นอย 

- คณะกรรมาธิการ 6   รับผิดชอบดานการคา อุตสาหกรรม  การลงทุน สหกรณ  ธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม และรัฐวิสาหกิจ   

- คณะกรรมาธิการ 7   รับผิดชอบดานพลังงาน ทรัพยากรแร  การวิจัยและเทคโนโลยี และ
สิ่งแวดลอม 

- คณะกรรมาธิการ 8   รับผิดชอบดานศาสนา  กิจการสังคม และการเพิ่มพลังอํานาจใหแก
ผูหญิง 

- คณะกรรมาธิการ 9  รับผิดชอบดานประชากร สุขภาพ แรงงาน และการอพยพ 
ยายถิ่น 

- คณะกรรมาธิการ 10  รับผิดชอบดานการศึกษา เยาวชน  การกีฬา การทองเที่ยว และ
ศิลปะและวัฒนธรรม 

- คณะกรรมาธิการ 11   รับผิดชอบดานการเงิน  การวางแผน  พัฒนาประเทศ  การธนาคาร 
และองคกรการเงินอื่นที่มิใชธนาคาร 

(3) คณะกรรมาธิการนิติบัญญัติ  (Legislation Council) 
คณะกรรมาธิการนิติบัญญัติประกอบดวยสมาชิกที่มาจากการแตงตั้งในท่ีประชุมสภาผูแทนราษฎร  

เมื่อเริ่มเขาดํารงตําแหนงในสภาผูแทนราษฎร ตามสัดสวนของกลุมการเมืองตางๆ (Factions) ในสภาผูแทน
ราษฎร  

งานของคณะกรรมาธิการนิติบัญญัติ  ไดแก   การวางแผนและกําหนดรายการ  ลําดับการพิจารณาราง
พระราชบัญญัติตลอดวาระของสภาผูแทนราษฎและในแตละป  และการเตรียมรางพระราชบัญญัติของ 
สภาผูแทนราษฎรเรียงตามลําดับกอนหลัง และตรวจสอบความสมบูรณของรางพระราชบัญญัติท่ีเสนอโดย
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือคณะกรรมาธิการ หรือคณะกรรมาธิการรวม ตามที่ไดรับการรองขอ และสง 
รางพระราชบัญญัติกลับไปยังผูเสนอเพื่อดําเนินการในขั้นตอไป     

ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการนิติบัญญัติอาจจะขอความรวมมือและขอรับคําปรึกษาจาก 
รัฐบาล  สภาผูแทนองคกรสวนทองถิ่น (DPD) และพรรคการเมืองอื่นๆ เมื่อมีความจําเปนโดยผานประธาน 
สภาผูแทนราษฎร    

(4) คณะกรรมาธิการงบประมาณ (Budget Commission) 
คณะกรรมาธิการงบประมาณประกอบดวยสมาชิกที่มาจากการแตงตั้งของสภาผูแทนราษฎร  เมื่อเริ่ม

เขาดํารงตําแหนงในสภาผูแทนราษฎร โดยท่ีสมาชิกคณะกรรมาธิการงบประมาณเปนสมาชิกที่เปนผูแทนของ
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คณะกรรมาธิการสามัญท้ังหมดและผูแทนของกลุมการเมืองตางๆ (Factions) ท้ังนี้  ตามสัดสวนของจํานวน
สมาชิก  

งานของคณะกรรมาธิการงบประมาณ  ไดแก   การพิจารณางบประมาณของประเทศ โดยที่ในการ
ปฏิบัติงานอาจกระทําโดยการประชุม เชนขอรับฟงความคิดเห็นจากประธานาธิบดี ซึ่งมักจะมีรัฐมนตรีเปน 
ผูแทน รับฟงความคิดเห็นสาธารณะ โดยการเสนอของคณะกรรมาธิการหรือพรรคการเมือง และขอรับ 
คําปรึกษาจากสภาผูแทนราษฎร 

(5) คณะกรรมาธิการกิจการสภาผูแทนราษฎร (Household Commission) 
สมาชิกคณะกรรมาธิการกิจการสภาผูแทนราษฎรมาจากการพิจารณาแตงตั้งในที่ประชุมสภาผูแทน

ราษฎร เมื่อเริ่มเขาดํารงตําแหนงในสภาผูแทนราษฎรและในสมัยประชุมท่ี 3 ท้ังนี้ ตามสัดสวนของกลุมการ
เมืองตางๆ (Factions) ในสภาผูแทนราษฎร   

งานของคณะกรรมาธิการกิจการสภาผูแทนราษฎร ไดแก การชวยเหลือประธานสภาผูแทนราษฎร
พิจารณานโยบายการดําเนินงานของสภาผูแทนราษฎร ความเจริญความรุงเรืองหรือความสําเร็จของสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎร  และเจาหนาท่ีของสํานักงานเลขาธิการของสภาผูแทนราษฎร  รวมท้ังกําหนดและพิจารณา
นโยบายงบประมาณของสภาผูแทนราษฎร   

คณะกรรมาธิการกิจการสภาผูแทนราษฎรมีสิทธิในการขอใหสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
จัดหาขอมูลขาวสาร เสนอรายงานการศึกษาตอประธานสภาผูแทนราษฎรจํานวนหนึ่งครั้งในแตละสมัยประชุม 
ในการปฏิบัติหนาท่ีคณะกรรมาธิการกิจการสภาผูแทนราษฎรรับผิดชอบตอประธานสภาผูแทนราษฎร  

(6) คณะกรรมาธิการความรวมมือระหวางประเทศ  (Commission  for  Inter-Parliamentary 
Cooperation) 

สมาชิกคณะกรรมาธิการความรวมมือระหวางประเทศพิจารณาแตงตั้งในที่ประชุมสภาผูแทนราษฎร 
เมื่อเริ่มเขาดํารงตําแหนงในสภาผูแทนราษฎรและในสมัยประชุมท่ี 3 ท้ังนี้ ตามสัดสวนของกลุมการเมืองตางๆ 
(Factions) ในสภาผูแทนราษฎร   

งานของคณะกรรมาธิการความรวมมือระหวางประเทศ  ไดแก  การสนับสนุน  การพัฒนาและ 
สงเสริมความสัมพันธและความรวมมือระหวางสภาผูแทนราษฎรและรัฐสภาตางประเทศ ท้ังในลักษณะทวิภาคี
และพหุภาคี รวมท้ังองคกรระหวางประเทศที่เปนหนวยงานรัฐสภาและหรือสมาชิกรัฐสภา เตรียมสิ่งตางๆ 
สําหรับการเยี่ยมชมหรือการศึกษาดูงานจากรัฐสภาประเทศอื่นๆ  ประเมินผลและพัฒนาการติดตามผลการ
ดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ โดยเฉพาะผลการเดินทางไปศึกษาดูงานตางประเทศ  รวมท้ัง ใหขอแนะนํา
และขอเสนอตอประธานสภาผูแทนราษฎรเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางรัฐสภา  ซึ่งในการปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมาธิการความรวมมือระหวางประเทศนี้ อาจขอรับคําปรึกษาจากผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ  กอตั้งความ
สัมพันธกับรัฐสภาประเทศอื่นๆ และองคกรระหวางประเทศดวยความเห็นชอบหรือไดรับมอบหมายจาก
ประธานสภาผูแทนราษฎร 
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คณะกรรมาธิการความรวมมือระหวางประเทศ  เรียกวา  “The Committee for Inter-Parlia mentary 
Cooperation” (CIPC) หรือ BKSAP (Badan Kerja Sama Antar Parlemen) 10  ประกอบดวยสมาชิกกรรมาธิการ
จํานวน 50 คน / 59 คน  อยูภายใตการนําของประธานและรองประธานกรรมาธิการ  3  คน  โดยที่แบงสวนงาน
ออกเปน  3  สวนหลัก  ไดแก 

1)   Desk for Bilateral Cooperation 
2)   Desk for AIPO/ASEAN/other regional organizations in Asia Pacific 
3)   Desk for IPU/UN/other international organizations  

ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการดังกลาว มีหนวยงานท่ีชวยเหลืองานดานธุรการ  เรียกวา “The 
Bureau for Inter-Parliamentary Cooperation ซึ่งแบงสวนงานออกเปน 3  สวนเชนกัน  

(7) คณะกรรมาธิการจริยธรรมและความประพฤต ิ (Honour Council) 
สมาชิกคณะกรรมาธิการจริยธรรมและความประพฤติมีจํานวนทั้งสิ้น 17 คน  พิจารณาแตงตั้งในที่

ประชุมสภาผูแทนราษฎร  เมื่ อ เริ่ม เข าดํ ารงตํ าแหน งในสภาผู แทนราษฎรและในสมัยประชุม ท่ี  3  
ท้ังนี้ ตามสัดสวนของกลุมการเมืองตางๆ (Factions) ในสภาผูแทนราษฎร   

งานของคณะกรรมาธิการการจริยธรรมและความประพฤติ ไดแก การสืบสวนสอบสวน และพิสูจน
ความจริงในขอกลาวหาซึ่งเสนอโดยสมาชิกสภาผูแทนราษฎร   เชน  ไมสามารถปฏิบัติงาน  ในอํานาจหนาท่ีได  
มีคุณสมบัติไมเหมาะสมในการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามที่กําหนดในกฎหมายเลือกตั้ง  การฝาฝน 
คําปฏิญาณตน ประมวลจริยธรรม  และหรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีของตนได  หรือดํารงตําแหนงสองตําแหนง
ตามที่มีกฎหมายกําหนดหามไว 

นอกจากนี้  คณะกรรมาธิการจริยธรรมและความประพฤติมีอํานาจตัดสินใจในรายงานผลการ 
ตรวจสอบและการพิสูจนความจริงและยื่นรายงานดังกลาวตอประธานสภาผูแทนราษฎร 

ในการใชอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมาธิการจริยธรรมและความประพฤติ คณะกรรมาธิการฯ มีอํานาจ
ในการออกหมายเรียกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมาใหถอยคําและใหสิทธิในการตอบขอกลาวหา การสอบถาม 
ผูใหขอมูล พยาน และหรือขอมูลท่ีจําเปน เอกสารและพยานหลักฐานอื่นๆ  

ในการตรวจสอบและการพิจารณาขอกลาวหา  ผลการพิจารณาขอกลาวหาและพยานหลักฐาน ตาม 
คําใหการของพยาน คณะกรรมาธิการจริยธรรมและความประพฤติอาจกําหนดโทษ    ดังตอไปนี้ 

1)  การตักเตือนเปนหนังสือตามที่ประธานสภาผูแทนราษฎรเสนอใหสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎณพิจารณา 

2)  การปลดออกจากตําแหนงประธานคณะกรรมาธิการหรือหัวหนาองคกรอื่นๆ ซึ่งตองเสนอ
ตอประธานสภาผูแทนราษฎรเพื่อประกาศในที่ประชุมสภาผูแทนราษฎร  

                                                 
10 www.dpr.go.id/bksap/english-version/index.htm 
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3)  การปลดออกจากตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร โดยประธานสภาผูแทนราษฎรนําเสนอ
ตอประธานาธิบดีใหออกกฤษฎีกาและสงใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรพิจารณา 

คณะกรรมาธิการจริยธรรมและความประพฤติอาจตัดสินใหรอการลงโทษ (Rehabilitation)  หากไม
สามารถพิสูจนวาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตั้งใจฝาฝนกฎหมายหรือกฎระเบียบของฝายบริหาร   รวมท้ัง
ประมวลจริยธรรม โดยการประกาศในที่ประชุมสภาผูแทนราษฎร  

(8)  คณะกรรมาธิการวิสามัญ  (Special Committee) 
กรณีมีความจําเปนสภาผูแทนราษฎรอาจตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญในที่ประชุมสภาผูแทนราษฎร 

โดยที่สมาชิกคณะกรรมาธิการวิสามัญมีจํานวนระหวาง 10 – 50 คน   ท้ังนี้ ตามสัดสวนของกลุมการเมืองตางๆ 
(Factions) ในสภาผูแทนราษฎร   

 คณะกรรมาธิการวิสามัญมีงานรับผิดชอบที่แนนอน  ภายในระยะเวลาที่กําหนด  ตามที่ไดรับ 
มอบหมายในที่ประชุมสภาผูแทนราษฎร และตองรับผิดชอบตอสภาผูแทนราษฎร คณะกรรมาธิการวิสามัญ 
ถูกยุบโดยสภาผูแทนราษฎรเมื่อปฏิบัติงานเสร็จสิ้น หรือสิ้นสุดระยะเวลาตามที่ไดรับมอบหมาย จากนั้น 
ท่ีประชุมสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตัดสินใจในการติดตามผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ  

2.3  หนวยงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  
หนวยงานที่ทําหนาท่ีในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรของประเทศอินโดนีเซีย  ไดแก  สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร (The Secretariat General of the 
House of  Representatives) โดยท่ีมีกฎหมายกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสราง  อํานาจหนาท่ี  และการ 
จัดแบงสวนงานภายในสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร คือ กฎหมายของประธานาธิบดี (Presidential  
Decree) หมายเลข 13/1994  ซึ่งมีการจัดแบงสวนงาน   ภายในออกเปน 12 หนวย  (ดังท่ีแสดงไวในภาพที่ 3.1)  
มีบุคลากรจํานวนทั้งสิ้น  1,417  คน โดยที่แตละหนวยงานมีการแบงออกเปนหนวยงานยอยๆ รับผิดชอบงาน
ในแตละดานอีก ดังมีรายละเอียดตอไป11  

อยางไรก็ตาม  ภายหลังการปฏิรูปการเมือง มีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญกําหนดโครงสราง ท่ีมา 
องคประกอบ และอํานาจหนาท่ีของสภาผูแทนราษฎรใหม  จึงจําเปนตองมีการออกกฎหมายใหสอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลงดังกลาว  ดังนั้น จึงมีการประกาศใชกฎหมายวาดวยโครงสราง  อํานาจหนาท่ี และการจัดแบง
สวนงานภายในสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร เลข 23/2005  เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม ค.ศ.2005   ท้ังนี้ 
เพื่อปรับโครงสราง อํานาจหนาท่ี และการจัดแบงสวนงานภายในสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรและ 
ขาราชการใหสอดคลองกับบทบาทอํานาจหนาท่ีของสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ 
เปลี่ยนแปลงไป  โดยท่ีจะเริ่มดําเนินการประมาณปลายป ค.ศ.2005  

                                                 
11 “Structure Organization of the Secretariat General”, www.dpr.go.id/humas/English/general-elec.htm / 

www.dpr.go.id/humas/English/legislationcomm.htm   www.dpr.go.id/humas/ English/ secretariat.htm  และ 
www.dpr.go.id/humas/House.htm   



 
 . 

 
-  25 - 

 

การศึกษาเปรียบเทียบรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคเอเชีย : กรณีศึกษาสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรมีสถานะเปน “หนวยงานราชการ”  อยูในสังกัดฝายบริหารคือ
ประธานาธิบดี  และเจาหนาท่ีซึ่งปฏิบัติงานในสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร  เปน “ขาราชการ” (Civil  
Servant) รับเงินเดือนจากงบประมาณแผนดินในสวนของงบประมาณฝายบริหาร   

ผูบังคับบัญชาสูงสุดของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร คือ เลขาธิการ (Secretary General) ซึ่ง
มีจํานวน 1  คน และมีผูชวยงาน คือ รองเลขาธิการ (Deputy Secretary General) จํานวน 4  คน  ซึ่งมาจากการ
แตงตั้งและปลดออกของประธานาธิบดี โดยการนําเสนอของประธานสภาผูแทนราษฎร    

โดยสรุปงานของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร  ไดแก  ใหการสนับสนุนทางเทคนิค           
การบริหารจัดการ  และจัดหาผู เชี่ ยวชาญเพื่ อชวยดํ าเนินการตามนโยบายซึ่ งกํ าหนดโดยประธาน 
สภาผูแทนราษฎร  สวัสดิการของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  เจาหนาท่ีและลูกจางของสํานักงานเลขาธิการ   
ชวยเหลือประธานสภาผูแทนราษฎรในการเตรียมงบประมาณของสภาผูแทนราษฎร  จัดหาขอมูล    
ข าวสารสํ าหรับคณะกรรมาธิการ  และชวยดํ าเนินการอื่นๆ  ตามที่ ได รับมอบหมายจากประธาน 
สภาผูแทนราษฎรจัดทํารายงานเปนลายลักษณอักษรใหประธานสภาผูแทนราษฎรเมื่อเริ่มสมัยประชุม และ 
จัดทําสําเนาแจกจายใหกับคณะกรรมาธิการเตรียมการประชุม  (The Steering Committees) และคณะกรรมา- 
ธิการกิจการสภาผูแทนราษฎร (The Household Committees)  

เลขาธิการสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรเปนสมาชิกขององคกรระหวางประเทศ  ท้ังนี้ ตาม 
ขอตกลงของประธานสภาผูแทนราษฎรและตองเสนอรายงานเปนลายลักษณอักษรในกิจกรรมที่ไดดําเนินการ
ไปตอประธานสภาผูแทนราษฎร  

กลาวโดยสรุป  ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานของสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซียคอนขางจะแตกตางจากประเทศไทย กลาวคือ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทน
ราษฎรของไทยมีสถานะเปน “สวนราชการ”   สังกัดรัฐสภา  ซึ่งเปนฝายนิติบัญญัติ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน 
ภายใน เรียกวา “ขาราชการฝายรัฐสภา”  มีระบบการบังคับบัญชา และการพิจารณาความดีความชอบเปน 
การเฉพาะตางหากจากขาราชการพลเรือน (Civil Servant)  ทั่วไป  ระบบการบริหารงานบุคคลอยูภายใต 
การควบคุม ดูแล รับผิดชอบของ “คณะกรรมการขาราชการฝายรัฐสภา”  (ก.ร.) แตสํานักงานเลขาธิการ 
สภาผูแทนราษฎร สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เปนหนวยงานราชการ สังกัดฝายบริหาร  เจาหนาที่มีสถานะเปน 
ขาราชการพลเรือนเชนเดียวกับขาราชการในหนวยงานราชการอื่นๆ   
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ภาพ 2.1  : ผังโครงสรางองคกรของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรของอินโดนีเซีย 
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การจัดแบงสวนงานภายในสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ตามกฎหมาย เลขที่ 13/1994  
แบงออกเปน 12 หนวย โดยที่แตละหนวยมีบุคลากรในสังกัด  ดังนี้  

1)   สํานักการประชุม  (BUREAU OF SESSION)  มีอัตรากําลังท้ังสิ้น 224  คน แบงการทํางานออก
เปน 4  ฝาย  ประกอบดวย            

-   ฝายชวเลข (MINUTES DEPT.) 

- ฝายเลขานุการคณะกรรมาธิการคณะที่ 1–11 (COMMITTEES I–XI SECRETARIAT) 

- ฝายเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญ (SPECIAL COMMITTEE SECRETARIAT) 

- ฝายเลขานุการคณะกรรมาธิการงบประมาณ  (BUDGET COMMITTEE SECRETARIAT) 

2)   สํานักประธานสภาผูแทนราษฎร (BUREAU OF LEADERSHIP SECRETARIAT)   มีอัตรากําลัง 
ท้ังสิ้น  96  คน  แบงการทํางานออกเปน 10  ฝาย  ประกอบดวย 

- ฝายเลขานุการประธานสภาผูแทนราษฎร (LEADERSHIP SECRETARIAT 
DEPARTMENT) 

- ฝายเลขานุการรองประธานสภาผูแทนราษฎรดานประสานการเมือง (DEPUTY 
SPEAKER OF POLITICAL COORDINATE SECRETARIAT) 

- ฝายเลขานุการรองประธานสภาผูแทนราษฎรดานการพัฒนาและอุตสาหกรรม 
(DEPUTY SPEAKER OF INDUSTRY AND DEVELOPMENT AFFAIRS SECRETARIAT) 

- ฝายเลขานุการรองประธานสภาผูแทนราษฎรดานเศรษฐกิจและการคลัง (DEPUTY 
SPEAKER OF ECONOMIC AND FINANCE AFFAIRS SECRETARIAT) 

- ฝายเลขานุการรองประธานสภาผูแทนราษฎรดานสวัสดิการสังคม  (DEPUTY 
SPEAKER OF SOCIETY WELFARE AFFAIRS SECRETARIAT) 

- ฝายระเบียบวาระ (STEERING COMMITTEE) 

- ฝายเลขานุการการประชุมประธานสภาผูแทนราษฎร (LEADER’S CONFERENCE 
SECRETARIAT) 

- ฝายบริหารงานทั่วไป (HOUSEHOLD COMMMITTEE SECRETARIAT) 

- (LEADER OF SECRETARIAT GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT) 

- ฝายเลขานุการของคณะที่ปรึกษาดานนิติบัญญัติ (LEGISLATION COUNCIL 
SECRETARIAT) 

3)  สํานักประชาสัมพันธและกฎหมาย  (BUREAU OF PUBLIC RELATIONS AND LAWS)  มีอัตรากําลัง
ท้ังสิ้น 80 คน  แบงการทํางานออกเปน 4  ฝาย  ประกอบดวย 

- ฝายประชาสัมพันธ (PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT) 

- ฝายพิธีการ (PROTOCOL SERVICE DEPARTMENT) 

- ฝายกฎหมาย (LAW DEPARTMENT) 
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- ฝายเผยแพรและผลิตสื่อสิ่งพิมพ (PUBLISHING & BROADCASTING DEPARTMENT) 

4)  สํานักบริหารงานทั่วไปและบริหารงานบุคคล  (BUREAU  OF  ADMINISTRATIVE  AND 

PERSONNEL  AFFAIRS)   มีอัตรากําลังท้ังสิ้น 307 คน  แบงการทํางานออกเปน 5  ฝาย  ประกอบดวย 

- ฝายสารบรรณ (MEMBERSHIP ADMINISTRATION DEPARTMENT) 

- ฝายบริหารงานบุคคล (PERSONNEL ADMINISTRATION DEPARTMENT) 

- ฝายฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร  (TRAINING AND EDUCATION DEPARTMENT) 

- ฝายทะเบียนประวัติและบริการพิเศษ (ARCHIVES, EXPEDITIONS AND MULTIPLYING 
SERVICES DEPARTMENT) 

- ฝายเลขานุการกลุมการเมือง (FACTION SECREATARIAT DEPARTMENT) 

5)  สํานักการคลัง (BUREAU OF FINANCE)   มีอัตรากําลังท้ังสิ้น 34 คน  แบงการทํางานออกเปน  
4  ฝาย  ประกอบดวย 

- ฝายบริหารงานการเงินและการคลัง (ADMINISTRATION OF FINANCE DEPARTMENT) 

- ฝายงบประมาณ (BUDGET DEPARTMENT) 

- ฝายเงินสดและการบัญชี (CASH AND BOOK KEEPING DEPARTMENT) 

- ฝายการคลัง (TREASURY DEPARTMENT) 

6)  สํานักองคการรัฐสภาระหวางประเทศ (BUREAU OF INTER-PARLIAMENTARY)   มีอัตรากําลัง
ท้ังสิ้น 44  คน  แบงการทํางานออกเปน 3  ฝาย  ประกอบดวย 

- ฝายเลขานุการองคการรัฐสภาอาเซียน (AIPO SECREATARIAT DEPARTMENT) 

- ฝายเลขานุการสหภาพรัฐสภา (IPU SECREATARIAT DEPARTMENT) 

- ฝายประสานความรวมมือระหวางรัฐสภาแบบทวิภาคี (INTER PARLIAMENT 
COOPERATION SECREATARIAT DEPARTMENT) 

7)  สํานักวางแผนและควบคุมภายใน  (BUREAU OF PLANNING AND CONTROLLING)  มีอัตรากําลัง
ท้ังสิ้น 175 คน  แบงการทํางานออกเปน 4  ฝาย  ประกอบดวย 

- ฝายวางแผน (PLANNING DEPARTMENT) 

- ฝายควบคุมดานการเงิน (FINANCE CONTROL DEPARTMENT) 

- ฝายควบคุมวัสดุและอุปกรณ (MATERIALS AND EQUIPMENT CONTROL  
DEPARTMENT) 

- ฝายควบคุมการบริหารงานทั่วไป (GENERAL ADMIN CONTROL DEPART.) 



 
 . 
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8)  สํานักกอสรางและซอมบํารุง   (BUREAU OF MAINTENANCE AND INSTALLATIONS)   มีอัตรากําลัง 
ท้ังสิ้น 40 คน  แบงการทํางานออกเปน 3 ฝาย  ประกอบดวย 

- ฝายบํารุงรักษาอาคารสถานที่ (BUILDING AND LAWN MAINTENANCE AFFAIRS 
DEPARTMENT) 

- ฝายบํารุงรักษาบานพัก (HOUSING AND BUNGALOWS MAINTENANCE DEPARTMENT) 

- ฝายติดตั้งและซอมบํารุง (INSTALLATION MAINTENANCE OPERATION DEPARTMENT) 

อาคารสถานที่และหองประชุม  (Building and Meeting Rooms) 

อาคารสํานักงานหรือท่ีทําการของสภาที่ปรึกษาประชาชน (MPR) และสภาผูแทนราษฎร      
(DPR) รวมท้ังสํานักงานเลขาธิการสภาดังกลาว ซึ่งทําหนาท่ีเปนหนวยงานธุรการ และหนวยงานสนับสนุน
อื่นๆ มีท้ังหมด 7 อาคาร ดังตอไปนี้ 

-   Nusantara Building 
เปนอาคารรูปโดม ซึ่งภายในอาคารประกอบไปดวยหองตางๆ ใชสําหรับการประชุม

สภาที่ปรึกษาประชาชน  คณะกรรมาธิการ  1 – 4   คณะกรรมาธิการเตรียมการประชุม  (The Steering 
Committee) คณะกรรมาธิการพิเศษ (Ad Hoc Committee) รวมทั้งผูนําของสภาที่ปรึกษาประชาชน  ดังนี้ 

•   หองประชุมสภา (The Plenary Meeting room) อยู ท่ี ช้ัน  3   มี ท้ังหมด  700  
ท่ีนั่งสําหรับสมาชิกสภา และ 680 ท่ีนั่งสําหรับบุคคลภายนอก  

•   หองประชุมคณะกรรมาธิการ 1  (Committee I Meeting room)  อยู ท่ี ช้ัน  1  
มีท้ังหมด 170 ท่ีนั่งสําหรับกรรมาธิการ และ 50 ท่ีนั่งสําหรับบุคคลภายนอก  ใชสําหรับการประชุมคณะ 
กรรมาธิการ 1 

•   หองประชุมคณะกรรมาธิการเตรียมการประชุม (The Steering Committee 
Meeting room) อยู ท่ี ช้ัน  1 มี ท้ังหมด  240 ท่ีนั่ งสําหรับกรรมาธิการ และ 100 ท่ีนั่ งสําหรับผูสังเกตการณ 
หรือบุคคลภายนอก ใชสําหรับการประชุมคณะกรรมาธิการตรวจสอบ 

•   หองประชุมคณะกรรมาธิการ 2  (Committee II Meeting room)  อยูท่ี ช้ัน 1  
มี ท้ังหมด  110 ท่ีนั่ ง สําหรับกรรมาธิการ   และ  50 ท่ีนั่ งสําหรับบุคคลภายนอก  ใชสําหรับการประชุม 
คณะกรรมาธิการ 2 

•   หองประชุมคณะกรรมาธิการ 3  (Committee III Meeting room)  อยูท่ีช้ัน 1  
มี ท้ังหมด  170 ท่ีนั่ งสํ าหรับกรรมาธิการ  และ  50 ท่ีนั่ งสํ าหรับบุคคลภายนอก  ใชสํ าหรับการประชุม 
คณะกรรมาธิการ 3 

•   หองประชุมคณะกรรมาธิการ 4  (Committee IV Meeting room)  อยูท่ีช้ัน 1  
มี ท้ังหมด  110 ท่ีนั่ งสํ าหรับกรรมาธิการ  และ  50 ท่ีนั่ งสํ าหรับบุคคลภายนอก  ใชสํ าหรับการประชุม 
คณะกรรมาธิการ 4 
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•   หองประชุม 1 (Reserve room I)  อยูท่ี ช้ัน 1  สําหรับการประชุมของคณะ 
กรรมาธิการวิสามัญ (Select Committee) 

•   หองประชุม 2 (Reserve room I)  อยูท่ี ช้ัน 1  สําหรับการประชุมของคณะ 
กรรมาธิการวิสามัญ (Select Committee) 

•   พิพิธภัณฑสภาที่ปรึกษาประชาชนและสภาผูแทนราษฎร อยูท่ีช้ัน 2  
•   Mini Studio อยูท่ีช้ัน 1 
•   Main Entrance Hall  อยูท่ีช้ัน 1 ใชสําหรับประกอบพิธีในการแสดงเคารพศพ

สมาชิกสภาที่ปรึกษาประชาชนและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรกอนนําไปประกอบพิธีฝงศพ 
•   Waiting room/Lobby  อยูท่ีช้ัน 1 

-   Nusantara I  Building 
เปนอาคารสําหรับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ประกอบดวยหองทํางานของสมาชิก 

สภาผูแทนราษฎร หองทํางานฝายเลขานุการ/ธุรการ หองสมุด ศูนยการศึกษาและบริการขอมูลขาวสาร         
หองประชุมและจัดกิจกรรมสําหรับคณะกรรมาธิการ 5 – 9  คณะกรรมาธิการงบประมาณ สภาผูแทนราษฎร  

-   Nusantara II  Building 
เปนอาคารที่ประกอบดวยหองประชุมคณะกรรมาธิการกิจการภายใน และคณะกรรมา- 

ธิการวิสามัญ (Select Committee) 1 – 4  อยูท่ีช้ัน 3  สวนชั้น 1   ใชสําหรับที่ทําการธนาคาร และสํานักงานการ 
สื่อสารและไปรษณีย   

-   Nusantara III  Building 
เปนอาคารที่ประกอบไปดวยหองทํางานและหองประชุมของประธานสภาที่ปรึกษา

ประชาชน  ซึ่งตั้งอยูท่ีช้ัน 4   ช้ัน 5  และชั้น 7  สวนหองทํางานและหองประชุมของประธานสภาผูแทนราษฎร 
ตั้งอยูท่ีช้ัน 3 และชั้น 4  และชั้น 7 – ช้ัน 9  ใชสําหรับหองทํางานของฝายเลขานุการ/ธุรการของสภาที่ปรึกษา
ประชาชน 

-  Nusantara IV  Building 
เปนอาคารที่ใชประโยชนหลากหลาย ใชสําหรับการประชุมปรึกษาหารือระหวาง

ประธานาธิบดีและผูนําของสภาผูแทนราษฎร ใชประกอบพิธีเขารับตําแหนงของสมาชิกสภาที่ปรึกษา 
ประชาชนและสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  (ในระหวางสมัยประชุม) และที่ ทํางานของเจาหนาท่ีฝาย 
เลขานุการ/ธุรการของสภาที่ปรึกษาประชาชนและสภาผูแทนราษฎร 

สวนชั้น 1 ใชเปนหองประชุมของคณะกรรมาธิการพิเศษ 2 (Ad Hoc II Committee) 
และคณะกรรมาธิการพิเศษวิสามัญ (Select Ad Hoc Committee)  
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-   Nusantara V  Building 
เปนอาคารใชสําหรับดําเนินกิจกรรมตางๆ ของคณะกรรมาธิการ สภาที่ปรึกษาประชาชน 

เชน อภิปราย ถกเถียง เตรียมยกรางราชกฤษฎีกา (Decree)  ตัดสินใจเกี่ยวกับสมัยประชุมทั่วไป และสมัยประชุม
ประจําป (General Session และ Annual Session) โดยที่มีหองประชุมจํานวนมาก  เชน 

• Plenary Meeting II  Room มีท้ังหมด 500 ท่ีนั่งสําหรับสมาชิกสภา  และ 300 
ท่ีนั่งสําหรับบุคคลภายนอก  และใชสําหรับการประชุมคณะกรรมาธิการของสภาที่ปรึกษาประชาชน 

• GBHN (Guidelines of State Policy) มี ท้ั งหมด  100 ท่ี นั่ ง  โดย ท่ี ในสมั ย
ประชุมท่ัวไป และสมัยประชุมประจําป ใชหองนี้สําหรับประชุมคณะทํางานของคณะกรรมาธิการพิเศษ  
(Ad Hoc I Meeting Team) 

• Formulating Team I  มีท้ังหมด 36 ท่ีนั่ง โดยท่ีในสมัยประชุมท่ัวไป และ
สมัยประชุม   ประจําป ใชหองนี้สําหรับประชุมคณะทํางานของคณะกรรมาธิการพิเศษ  (Ad Hoc I ormulating 
Team) 

• Formulating Team II  มีท้ังหมด 36 ท่ีนั่ง โดยท่ีใชหองนี้สําหรับประชุม 
รวมกัน 

-   DPR Secretariat General Building 
เปนอาคารสําหรับดําเนินกิจกรรมของฝายเลขานุการ/ธุรการ ของสภาผูแทนราษฎร  

นอกจากนี้ ยังมีอาคาร Medical Clinic Building สําหรับใหบริการทางการแพทยสําหรับสมาชิก
สภาผู แทนราษฎรและครอบครัว   เจ าหน าท่ีฝ ายเลขานุการ /ธุรการ  และครอบครัว  โดยท่ีมีแพทย 
ผูเชี่ยวชาญดานหัวใจ  กุมารแพทย  ทันตแพทย  และอายุรแพทย ใหบริการตรวจรักษาประจําท่ีคลีนิค  และ 
มีวัสดุอุปกรณกายภาพบําบัดไวใหบริการ รวมท้ังมีผดุงครรภ  พยาบาล และเจาหนาท่ีไวใหบริการดวย         

สวนการใหบริการทางการแพทยสําหรับสมาชิกสภาที่ปรึกษาประชาชนและครอบครัว และ 
เจาหนาท่ีฝายเลขานุการ/ธุรการ และครอบครัว   รวมท้ังผู เกษียณอายุ  อยู ท่ี ช้ัน  8 ของอาคาร Nusantara 
Building  III โดยมีอายุรแพทย  ทันตแพทย และวัสดุอุปกรณกายภาพบําบัดไวใหบริการ  

อยางไรก็ตาม  การใหบริการทางการแพทยสําหรับคณะกรรมาธิการเตรียมการประชุมของ 
สภาที่ปรึกษาประชาชน (MPR Steering Committee) อยูท่ี Lobby ของอาคาร Nusantara Building V   

Baiturrahman Mosque  มีการใหบริการดานศาสนาสําหรับสมาชิกสภาที่ปรึกษาประชาชน 
แ ละสมาชิกสภาผูแทนราษฎร โดยท่ีมีสุเหราเรียกวา “Baiturrahman”  ท่ีช้ัน 1  ใชสําหรับประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนาของชาวมุสลิม และประกอบพิธีแตงงาน 
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The Esthetic Elements  มี “Interior Team and Esthetics Elements”  ใหบริการตางๆ เชน   การ
วาดภาพ  การระบายสี  และการปลดปลอย  ผอนคลายอารมณ ท่ีหองประชุม 1 (Plenary Meeting Room I)   

9)  สํานักกิจการทั่วไป (BUREAU OF GENERAL AFFAIRS) มีอัตรากําลังท้ังสิ้น 285 คน  แบงการ
ทํางานออกเปน  5  ฝาย  ประกอบดวย 

- ฝายพัสดุ (EQUIPMENT DEPARTMENT) 

- ฝายยานพาหนะ (TRANSPORT SERVICE) 

- ฝายบริหารงานการเยือนอยางเปนทางการ (OFFICIAL VISIT ADMINISTRATION 
DEPARTMENT) 

- ฝายรักษาความปลอดภัย (SECURITY DEPARTMENT) 

- ฝายสาธารณสุข (HEALTH DEPARTMENT) 

10)  ศูนยวิจัยและใหบริการขอมูลขาวสาร (CENTER FOR RESEARCH AND INFOR- MATION  SERVICES)  

มีอัตรากําลังท้ังสิ้น 83 คน  แบงการทํางานออกเปน  4  ฝาย  ประกอบดวย 

- ฝายวิเคราะหและประเมินผล (ANALYSIS AND EVALUATION DEPARTMENT) 

- ฝายจดหมายเหตุ (HISTORICAL DOCUMENTATION DEPARTMENT) 

- ฝายบริการขอมูลขาวสาร (INFORMATION SERVICE DEPARTMENT) 

- หองสมุดรัฐสภา (LIBRARY UNIT) 

ในการปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภาของประเทศอินโดนีเซียนั้น มีหนวยงานที่ทําหนาท่ี
สนับสนุนขอมูลสําหรับสมาชิกรัฐสภา เรียกวา  “ศูนยบริการดานวิจัยและขอมูลขาวสาร”  เปนศูนยท่ีใหบริการ
ดานการวิจัยและขอมูลขาวสารแกสมาชิกรัฐสภา12  

ศูนยบริการดานวิจัยและขอมูลขาวสารยังดําเนินการจัดทําและพัฒนาเว็ปไซด โดยที่ในระยะแรก
มีการพัฒนา “เว็ปไซดภายใน” หรือ Intranet websites ซึ่ งสามารถสืบคนขอมูลไดผาน  http://intranet/p3i/.     
ขอมูลท่ีมีใหบริการเปนผลงานของศูนยบริการดานวิจัยและขอมูลขาวสาร  เชน 

-  ผลการสํารวจวรรณกรรมของนักวิจัยหรือผูเช่ียวชาญ 
-  ผลงานของสมาชิกรัฐสภา  เชน  รายงานการประชุม   กระบวนการอภิปรายในเรื่องใด

เรื่องหนึ่ง 
-  หนังสือหรือเอกสารตางๆ ของหองสมุด โดยเนนหนักดานสังคมศาสตร  เชน   

การเมือง กฎหมาย การบริหารภาครัฐ สังคมและเศรษฐกิจ รวมท้ังกฎ ระเบียบตางๆ ท่ีออกตามกฎหมายดวย  

                                                 
12  TENNY  ROSANTI AND LUSIDA RISMARIA SITOMPUL. “THE INDONESIA PARLIAMENTARY LIBRARY 

TOWARDS DIGITAL LIBRARY”. PAPER PRESENTED IN THE 7  th APLAP BIENNIAL CONFERENCE 9-14 SEPTEMBER 
2002.ANKARA TUKEY. 
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อยางไรก็ตาม มีขอจํากัดการสืบคนขอมูลดังกลาว คือสามารถสืบคนไดเฉพาะภายในอาคาร
ของรัฐสภาเทานั้น  ซึ่งในระยะตอไปจะมีการพัฒนา Intranet websites ใหเปน Internet websites  เพื่อใหองคกร
หรือหนวยงานอื่นๆ และประเทศอื่นๆ สามารถคนหาขอมูลดังกลาวไดดวย 

11) งานในการกํากับดูแลของผูชวยเลขาธิการดานกิจการทั่วไป (SECRETARY GENERAL ON 

SUPERVISORY  AFFAIRS)  กลุมงานนี้มีอัตรากําลังท้ังสิ้น 7  คน  ประกอบดวย  2  สวนหลัก  คือ 

-   การควบคุมกระบวนการนิติบัญญัติ (HOUSE LEGISLATIVE CONTROL) 

-   การรับเรื่องรองทุกขจากประชาชน  (PEOPLE ASPIRATION) 

12) งานในการกํากับดูแลของผูชวยเลขาธิการดานกฎหมาย  (ASSISTANT SECRETARY GENERAL 

ON LAW AFFAIRS)  มีพนักงานรางกฎหมาย  จํานวน   23  คน   รวมอัตรากําลังในกลุมงานนี้ ท้ังสิ้น  33 คน 
ประกอบดวย  3  สวนหลัก  คือ   

-  การเตรียมการด านนิ ติ บัญญั ติ และการนํ าเสนอกฎหมายเกี่ ยวกับการเมื อง   
สวัสดิการสังคม (LEGISLATION’S PREPARATION AND PRESENTATION (POLITIC AND SOCIETY’S WELFARE DEPARTMENT))     

-  การเตรียมการด านนิ ติ บัญญั ติ และการนํ าเสนอกฎหมายเกี่ ยวกับ เศรษฐกิ จ 
(LEGISLATION’S PREPARATION AND PRESENTATION (ECONOMIC DEPARTMENT)   

-  การควบคุมการบังคับใชกฎหมาย (CONTROL OF LAWS IMPLEMENTATION)  

อัตรากําลังของเจาหนาท่ีในสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร (DPR)  จํานวน 1,417 
คน  แบงออกเปน  เพศหญิง  จํานวน 416 คน  คิดเปนรอยละ 29.36  และเพศชาย  จํานวน 1,001 คน  คิดเปน
รอยละ 70.64 

ภาพ 2.2 : อัตรากําลังของเจาหนาท่ีในสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรจําแนกตามเพศ  
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ภาพ 2.3 : อัตรากําลังของเจาหนาท่ีในสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรจําแนกตามศาสนา  
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ภาพ 2.4 : อัตรากําลังของเจาหนาท่ีในสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรจําแนกตามการศึกษา  
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กฎหมายวาดวยโครงสราง  อํานาจหนาที่  และการจัดแบงสวนงานภายในสํานักงาน

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร เลขที่ 23/2005  ไดกําหนดโครงสราง  อํานาจหนาท่ี  และการจัดแบงสวนงาน 
ภายในสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรใหม  ท้ังนี้ เพื่อใหสอดคลองกับบทบาทอํานาจหนาท่ีใหม 
ของสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  ซึ่งจะไดนํามาใชปรับเปลี่ยนโครงสราง อํานาจหนาท่ี 
และมีการจัดแบงสวนงานภายในใหม ประมาณปลายป ค.ศ.2005  (ดังรายละเอียดในภาพ 2.5 – 2.23)  
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ภาพ 2.5 : โครงสรางสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร (โครงสรางใหม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองเลขาธิการ   
ดานกฎหมาย 

สํานักรางกฎหมาย 
ดานการเมือง,  

ดานสิทธิมนุษยชนและ
ความมั่นคงของราษฎร 

สํานักรางกฎหมาย 
ดานเศรษฐกิจ  การเงิน 

อุตสาหกรรม 
และการพาณิชย 

สํานักกฎหมายทั่วไป 
และการสํารวจ 

ผูดําเนินการกฎหมาย 

รองเลขาธิการ   
ดานงบประมาณ  
และการควบคุม 

สํานักวิเคราะห 
งบประมาณรายรับ

-รายจายของประเทศ

สํานักควบคุม 
การทํางาน 

ฝายนิติบัญญัติ 

ศูนยวิจัย   
ขอมูลขาวสาร และ
การประชาสัมพันธ 

รองเลขาธิการ 
ดานการประชุมและการ 

ทํางานรวมกันระหวางสภา 

สํานักการประชุม 

สํานักประธาน 
สภาผูแทนราษฎร 

สํานักประสานงาน
รับเรื่องราวรองทุกข
และแจงขาวสาร 

สํานักองคการรัฐสภา
ระหวางประเทศ 

รองเลขาธิการ 
ดานการบริหาร 

สํานัก 
บริหารงานทั่วไป 

สํานักวางแผนและ 
ควบคุมภายใน 

สํานัก 
บริหารงานบุคคล 

สํานักกอสราง 
และซอมบํารุง 

สํานักการคลัง 

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
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ภาพ 2.6 : การจัดแบงสวนงานภายใตการดูแลของรองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรดานกฎหมาย (โครงสรางใหม)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝายการรางกฎหมาย
ดานเศรษฐกิจ 
และการเงิน 

ฝายการรางกฎหมาย
ดานอุตสาหกรรม
และการพาณิชย 

ฝายเลขานุการ 
ดานการออกกฎหมาย 

สํานักรางกฎหมาย 
ดานการเมือง,  

ดานสิทธิมนุษยชนและ
ความมั่นคงของราษฎร 

ฝายการรางกฎหมาย
ดานการเมือง  

กฎหมายทั่วไป และ 
สิทธิมนุษยชน 

ฝายการรางกฎหมาย
ดานความมั่นคง 
ของราษฎร 

สํานักรางกฎหมาย 
ดานเศรษฐกิจ  การเงิน 

อุตสาหกรรม 
และการพาณิชย 

สํานักกฎหมายทั่วไป 
และการสํารวจ 

ผูดําเนินการกฎหมาย 

รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร  (ดานกฎหมาย) 

 
ฝายกฎหมาย 

ทั่วไป 

ฝายการสํารวจ 
ผูดําเนินการ 
กฎหมาย 
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ภาพ 2.7 :  การจัดแบงสวนงานภายในสํานักรางกฎหมายดานการเมือง  สิทธิมนุษยชน และความมั่นคงของราษฎร 

 

 

ฝายรางกฎหมาย 
ดานการเมือง,  

กฎหมายทั่วไป และ 
สิทธิมนุษยชน 

 
แผนกการประชุม 

 

แผนกบริหาร 
สํานักงาน 

 
ตําแหนงโดยหนาที่ ฝายการรางกฎหมาย 

ดานความมั่นคง 
ของราษฎร 

สํานักรางกฎหมายดานการเมือง  ดานสิทธิมนุษยชน  และ ความมั่นคงของราษฎร 

 
แผนกการประชุม 

 

แผนกบริหาร 
สํานักงาน 
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ภาพ 2.8 :  การจัดแบงสวนงานภายในสํานักรางกฎหมายดานเศรษฐกิจ  การเงิน  อุตสาหกรรม  และการพาณิชย 

สํานักรางกฎหมายดานเศรษฐกิจ  การเงิน  อุตสาหกรรม  และการพาณิชย 

ฝายการรางกฎหมาย 
ดานเศรษฐกิจ 
และการเงิน 

 
แผนกการประชุม 

 

แผนกบริหาร 
สํานักงาน 

 
ตําแหนงโดยหนาที ่

 

ฝายเลขานุการ 
ดานการออกกฎหมาย 

 
แผนกการประชุม 

 

แผนกบริหาร 
สํานักงาน 

ฝายการรางกฎหมาย 
ดานอุตสาหกรรม 
และการพาณิชย 

 
แผนกการประชุม 

 

แผนกบริหาร 
สํานักงาน 
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ภาพ 2.9  :  การจัดแบงสวนงานภายในสํานักกฎหมายทั่วไปและการสํารวจผูดําเนินการกฎหมาย

สํานักกฎหมายทั่วไป และการสํารวจผูดําเนินการกฎหมาย 

 
ฝายกฎหมายทั่วไป 

แผนกการพิจารณาและ 
การรับรองกฎหมายทั่วไป

 

แผนกการบริหาร 
กฎหมาย 

ฝายสํารวจ 
ผูดําเนินการกฎหมาย 

แผนกการสํารวจผูดําเนินการกฎหมาย 
ดานการเมือง  กฎหมายทั่วไป  สิทธิมนุษยชน 

และความมั่นคงของราษฎร 

 

แผนกการสํารวจผูดําเนินการกฎหมาย 
ดานเศรษฐกิจ  การเงิน  อุตสาหกรรม 

และการพาณิชย 
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ภาพ 2.10  :  การจัดแบงสวนงานภายใตการดูแลของรองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรดานงบประมาณและการควบคุม

สํานักวิเคราะหงบประมาณ
รายรับ-รายจาย 
ของประเทศ 

 
ฝายรับเรื่องราว 

รองทุกข 

ฝายเลขานุการ 
ของคณะที่ปรึกษา
ดานนิติบัญญัต ิ

 
สํานักควบคุมการทํางาน 

ฝายนิติบัญญัติ 

ศูนยวิจัย   
ขอมูลขาวสาร และ 
การประชาสัมพันธ 

รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร  (ดานงบประมาณ และการควบคุม) 

ฝายวิเคราะห 
รายรับ-รายจาย 
ของประเทศ 

ฝายวิเคราะห 
ตรวจสอบการเงิน และ
การควบคุม DPD 

ฝายเลขานุการ
กรรมการงบประมาณ

ฝายวิจัย 

ฝายขอมูลขาวสารและ
สื่อประชาสัมพันธ 

ฝายขอมูลและ 
เอกสารสําคัญ 

หอสมุด 
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                   ภาพ 2.11 : การจัดแบงสวนงานภายในสํานักวิเคราะหงบประมาณรายรับ-รายจายของประเทศ

 

ฝายเลขานุการ 
กรรมการงบประมาณ 

 
แผนกการประชุม 

 

แผนกบริหาร 
สํานักงาน 

สํานักวิเคราะหงบประมาณรายรับ-รายจายของประเทศ 

 
ตําแหนงโดยหนาที ่ฝายวิเคราะห 

ตรวจสอบการเงิน และการ
ควบคุม DPD 

แผนกการวิเคราะห
และตรวจสอบ 

การเงิน

แผนกวิเคราะหและ
การควบคุม DPD

ฝายวิเคราะห 
รายรับ-รายจาย 
ของประเทศ 

แผนกการวิเคราะห 
รายไดของประเทศและ
งบประมาณคาใชจาย 

แผนกการวิเคราะห
รายจายของประเทศ 

แผนกการวิเคราะห
เศรษฐกิจมหภาค 
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      ภาพ 2.12 : การจัดแบงสวนงานภายในสํานักควบคุมการทํางานฝายนิติบัญญัติ

สํานักควบคุมการทํางานฝายนิติบัญญัติ 

 
ฝายรับเรื่องราว 

รองทุกข 

แผนกการวิเคราะหขอรองเรียน 
ดานการเมือง  กฎหมายทั่วไป  สิทธิมนุษยชน  

และความมั่นคงของราษฎร 

 

แผนกการวิเคราะหการรองเรียนดานเศรษฐกิจ  
การเงิน  อุตสาหกรรม  การพาณิชย 

ฝายเลขานุการของคณะ 
ที่ปรึกษาดานนิติบัญญัติ 

แผนกการพิจารณาและ 
การรับรองกฎหมายทั่วไป

 

แผนกการบริหาร 
กฎหมาย 
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ภาพ 2.13  :  การแบงสวนงานภายในศูนยวิจัย  ขอมูลขาวสาร และการประชาสัมพันธ

ศูนยวิจัย  ขอมูลขาวสาร และ การประชาสัมพันธ 

ฝายธุรการ 

 
ฝายวิจัย 

ฝายขอมูลขาวสาร
และสื่อกลาง 

ประชาสัมพันธ 

กลุมตําแหนง 
โดยหนาที่ 

ฝายขอมูลและ
เอกสารสําคัญ 

 
หอสมุด 

แผนกกรรมวิธี 
ขอมูลขาวสารและ 
การประชาสัมพันธ 

แผนกสื่อ 
ประชาสัมพันธ 



                        

  
-  44 - 

นางสาวปทมา  สูบกําปง และ นางสาวทวิติยา  สินธุพงศ                                      สํานักวิจัยและพัฒนา    สถาบันพระปกเกลา 

ภาพ 2.14  :  การจัดแบงสวนงานภายใตการดูแลของรองเลขาธิการดานการประชุมและการทํางานรวมกันระหวางสภา

ฝายการประชุม 

 
ฝายจดหมายเวียน 

ฝายเลขาธิการคณะ
กรรมาธิการวิสามญั 

ฝายบริหารงานทั่วไป

ฝายเลขานุการประธาน
สภาผูแทนราษฎร

ฝายเลขานุการ 
การประชุมประธาน 
สภาผูแทนราษฎร 

ฝายเลขาธิการ 
องคการรัฐสภา
ระหวางประเทศ 

ฝายเลขาธิการ 
องคการรัฐสภา 
ในภูมิภาค 

ฝายประสานความ
รวมมือระหวาง 

รัฐสภาแบบทวิภาคี

 
สํานักการประชุม 

 

สํานักประธาน 
สภาผูแทนราษฎร 

 

สํานักองคการรัฐสภา 
ระหวางประเทศ 

สํานักประสานงาน 
รับเรื่องราวรองทุกข 
และแจงขาวสาร 

รองเลขาธิการดานการประชุมและการทํางานรวมกันระหวางสภา 

ฝายรับเรื่องรองทุกข 

ฝายพิธีการ 

ฝายเผยแพร 
และแจงขาวสาร 

ฝายเลขานุการ 
คณะกรรมาธิการ
คณะที่ 1–11

ฝายเลขานุการ 
รองประธาน 

สภาผูแทนราษฎร 
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ภาพ 2.15  :  การจัดแบงสวนงานภายในสํานักการประชุม 

 

ฝายจดหมายเวียน 

 
แผนกการประชุม 

 

แผนกบริหาร 
สํานักงาน 

สํานักการประชุม 

ฝายเลขาธิการ 
คณะกรรมาธิการวิสามัญ

 
ฝายการประชุม ฝายเลขานุการ 

คณะกรรมาธิการ 
คณะที่ 1–11

 
แผนกการประชุม 

 

แผนกบริหาร 
สํานักงาน 

 
แผนกการประชุม 

 

แผนกบริหาร 
สํานักงาน 

 
แผนกสําเนาเอกสาร

 

แผนกการแจกจาย 
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ภาพ 2.16  :  การจัดแบงสวนงานภายในสํานักองคการรัฐสภาระหวางประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ฝายเลขาธิการ 
องคการรัฐสภา 
ระหวางประเทศ 

ฝายเลขาธิการ 
องคการรัฐสภา 
ในภูมิภาค

ฝายประสานความรวมมือ
ระหวาง 

รัฐสภาแบบทวิภาคี 

สํานักองคการรัฐสภาระหวางประเทศ 

แผนกการประชุม 

แผนกบริหาร 
สํานักงาน 

แผนกการแปล 

 
แผนกการประชุม 

แผนกบริหาร 
สํานักงาน 

 
แผนกการประชุม 

แผนกบริหาร 
สํานักงาน 
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ภาพ 2.17  :  การจัดแบงสวนงานภายในสํานักงานประธานสภาผูแทนราษฎร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานประธานสภาผูแทนราษฎร 

ฝายเลขานุการ 
รองประธาน 

สภาผูแทนราษฎร

แผนกธุรการ 

 

แผนกบริหารทั่วไป
 

ฝายเลขานุการการประชุม 
ประธานสภาผูแทนราษฎร 

 
แผนกการประชุม 

 

แผนกธุรการ 

ฝายบริหารงานทั่วไป 
 

 
แผนกการประชุม 

 

 

แผนกธุรการ 
 

ฝายเลขาธิการ 
 

แผนกธุรการสําหรับเลขาธิการ 
สภาผูแทนราษฎร

 

แผนกธุรการสํานักงานเลขาธิการ 

แผนกธุรการสําหรับรองเลขาธิการ
ดานกฎหมาย

แผนกธุรการสําหรับรองเลขาธิการ
ดานงบประมาณและการควบคุม 

แผนกธุรการสําหรับรองเลขาธิการ 
ดานการทํางานรวมกันระหวางสภา

แผนกธุรการสําหรับรองเลขาธิการ
ดานการบริหาร

 
แผนกธุรการ 

 

แผนกบริหารทั่วไป
 

ฝายเลขานุการประธาน 
สภาผูแทนราษฎร 
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         ภาพ 2.18  :  การจัดแบงสวนงานภายใตการดูแลของรองเลขาธิการดานการบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองเลขาธิการ (ดานการบริหาร) 

สํานัก 
บริหารงานทั่วไป 

สํานักการคลัง สํานัก 
บริหารงานบุคคล 

สํานักกอสราง 
และซอมบํารุง 

สํานักวางแผนและ 
ควบคุมภายใน 

ฝายพัสดุ 

ฝายทะเบียนประวัติ
และบริการพิเศษ 

ฝายยานพาหนะ 

ฝายรักษา 
ความปลอดภัย 

ฝายบริหารการเงิน

ฝายการคลัง 

ฝายบริหารงาน 
การเดินทางเยือน 
อยางเปนทางการ 

ฝายบํารุงรักษา
อาคารสถานที่ 

ฝายบํารุงรักษา 
บานพัก DPR 

ฝายติดตั้ง 
และซอมบํารุง 
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 ภาพ 2.19  :  การจัดแบงสวนงานภายในสํานักวางแผนและควบคุมภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝายควบคุมภายใน 

สํานักวางแผนและควบคุมภายใน 

ตําแหนงหนาที่ 
ฝายเลขาธิการ 

กลุมกิจการภายใน 
ฝายองคการ 
และการจัดการ 

ฝายวางแผน 

แผนกการประชุม

แผนกธุรการ 

แผนกควบคุม 
การเงิน 

แผนกควบคุม 
วัสดุ 

แผนกควบคุมการ 
บริหารงานทั่วไป 

แผนกวางแผน 

แผนกงบประมาณ

แผนกองคกร 

แผนกการจัดการ
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         ภาพ 2.20  :  การจัดแบงสวนงานภายในสํานักบริหารงานบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักบริหารงานบุคคล 

ฝายบริการ 
สาธารณสุข 

ฝายฝกอบรมและ 
พัฒนาบุคลากร 

แผนกจัดหลักสูตร
การฝกอบรม 

แผนกติดตอ 
และประสานงาน 

แผนกบริการ 
การพยาบาล 

แผนกธุรการ 
 

ฝายบริหารงาน 
กลุมการเมือง 

ตําแหนงหนาที่ 
 

ฝายบริหารงานบุคคล
 

แผนกบริหารงาน 
กลุมการเมืองที่ 1 

แผนกบริหารงาน 
กลุมการเมืองที่ 2 

แผนกบริหารงาน 
กลุมการเมืองที่ 3 

แผนกคัดเลือกและ
ถอดถอนพนักงาน 

แผนกทะเบียน 
ประวัติพนักงาน 

แผนกสวัสดิการ 
ของพนักงาน 
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         ภาพ 2.21  :  การจัดแบงสวนงานภายในสํานักการคลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตําแหนงโดยหนาที่ ฝายบริหารการเงิน 

แผนกการเงินและ 
เก็บรักษาสมุดบัญชี 

แผนก 
รายงานการเงิน 

แผนก 
คาจาง 

ฝายการคลัง 

แผนกผูดําเนินการ 
งบประมาณ 

แผนกบัญชี 

ฝายบริหารงานการเดินทาง
เยือนอยางเปนทางการ 

แผนกเดินทาง 
ในประเทศ 

แผนกเดินทาง 
ตางประเทศ 

สํานักการคลัง 
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         ภาพ 2.22  :  การจัดแบงสวนงานภายในสํานักกอสรางและซอมบํารุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักกอสรางและซอมบํารุง 

ฝายบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ฝายติดตั้งและซอมบํารุง ฝายบํารุงรักษาบานพัก DPR 

แผนกบํารุงรักษา 
อาคารและอุปกรณ 

แผนกบํารุงรักษาสถานที่
และสวนสาธารณะ 

แผนกจัดการบานพัก 

แผนกจัดการที่พัก 
DPR 

แผนกชางกล 

แผนกชางไฟฟา 
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ภาพ 2.23  :  การจัดแบงสวนงานภายในสํานักบริหารงานทั่วไป 

 

 

 

 

 

สํานักบริหารงานทั่วไป 

ฝายยานพาหนะ ฝายพัสดุ 

แผนกจัดซื้อพัสดุ 

แผนกการเก็บรวบรวม 
และแจกจายพัสดุ 

ฝายทะเบียนประวัติ 
และบริการพิเศษ 

แผนกหนังสือ 
เดินทาง 

แผนกสมทบ 

ฝายรักษาความปลอดภัย 

แผนกรักษา 
ความปลอดภัย 

แผนกบริหารการ 
รักษาความปลอดภัย 

แผนกบริการรถ 

แผนกซอมแซม 
ยานพาหนะ 
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บทที่ 3  

สภาที่ปรึกษาประชาชน  (The People’s Consultative Assemble) 
หรือ Majelis  Permusyawaratan  Rakyat หรือ MPR 

 
  สภาที่ปรึกษาประชาชนเปนสภาท่ีไดรับผลจากการปฏิรูปมากที่สุดท้ังในสวนของโครงสรางและ
อํานาจหนาท่ี  ซึ่งกอนที่จะมีการปฏิรูปการเมืองโดยการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
ค.ศ.1999  ค.ศ.2000 ค.ศ.2001  และ ค.ศ.2002  นั้น สภาที่ปรึกษาประชาชนประกอบดวยสมาชิกที่มาจากหลาก
หลายกลุม ท้ังจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จํานวน 500 คน  ผูแทนของทองถิ่นโดยที่แตละจังหวัดมีผูแทน
จํานวน 4 – 8 คน รวมมีผูแทนจากทองถิ่น 149 คน  ผูแทนกลุมวิชาชีพตางๆ จํานวน 100 คน ซึ่งประธานาธิบดี
พิจารณาคัดเลือกตามคําแนะนําของแตละกลุมหรือตามดุลพินิจของประธานาธิบดี 1 

  นอกจากนี้ บทบาทอํานาจหนาท่ีของสภาที่ปรึกษาประชาชนก็มีการปรับเปลี่ยนไปคอนขางมาก  
ภายหลังการปฏิรูปทําใหมีการปรับโครงสรางสภาที่ปรึกษาประชาชน และบทบาทอํานาจหนาท่ีก็ปรับเปลี่ยน
ไปเปนอยางมาก ดังจะไดกลาวในรายละเอียดตอไป 

3.1  โครงสรางสภาที่ปรึกษาประชาชน  (MPR) 
 รัฐธรรมนูญ มาตรา 2  กําหนดใหสภาที่ปรึกษาประชาชน (MPR) ประกอบดวยสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร (DPR) และสมาชิกสภาองคกรปกครองทองถิ่น (DPD) ซึ่งมาจากการเลือกตั้งท่ัวไป   ท้ังนี้ ตามท่ี
กําหนดไวในกฎหมาย ซึ่งจะเห็นไดวารัฐธรรมนูญบัญญัติเกี่ยวกับโครงสรางของสภาที่ปรึกษาประชาชนไว
อยางกวางๆ เทานั้น  ในรายละเอียดเกี่ยวกับที่มา  กระบวนการหรือวิธีการเขาสูตําแหนง  คุณสมบัติ  ลักษณะ
ตองหามกําหนดไวในกฎหมาย      

ในการนี้  ไดมีกฎหมายวาดวยโครงสรางและองคประกอบของสภา DPR, DPD, MPR และ DPRD  
เลขที่ 22/2003 (law no.22 year 2003 on the structure and composition of the DPR, the DPD, the MPR and the 
DPRD)  ซึ่ งมี ช่ื อ เรี ยก ใน ภ าษ า  Bahasa  Indonesia วา UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 22 TAHUN 2003  กําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสราง  ท่ีมา  องคประกอบ   ตลอดทั้งอํานาจ 
หนาท่ีของสภาที่ปรึกษาประชาชนไวโดยละเอียด ดังนี้     

หมวด 2 สวนท่ี 1  มาตรา 2 – มาตรา 6  กําหนดใหสภาที่ปรึกษาประชาชน หรือ MPR  ประกอบดวย
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (DPR) และสมาชิกสภาองคกรทองถิ่น (DPD) ซึ่งมาจากการเลือกตั้งท่ัวไปและ 
ถูกแตงตั้งใหเขาดํารงตําแหนงอยางเปนทางการโดยประธานาธิบดี  มีวาระการดํารงตําแหนง 5 ป ความเปน

                                                 
1 www.asianinfo.org/asianinfo/indonesia/pro-politics.htm 
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สมาชิกสภาที่ปรึกษาประชาชนสิ้นสุดลงเมื่อสมาชิกสภาที่ปรึกษาประชาชนชุดใหมปฏิญาณหรือสาบานตน 
เขารับตําแหนง  

กอนการเขาดํารงตําแหนง สมาชิกสภาท่ีปรึกษาประชาชนจะตองเขารวมพิธีปฏิญาณหรือสาบานตน 
โดยมีประธานศาลสูงสุดเปนประธานและกลาวนําใหสมาชิกสภาที่ปรึกษาประชาชนทุกคนกลาวตาม โดยท่ี 
คําปฏิญาณหรือสาบานตนมีใจความดังนี้ 

“ดวยพระนามแหงอัลเลาะห (พระเจา) ขาพเจาขอสัญญาวา ขาพเจาจะปฏิบัติหนาท่ี
อยางเต็มความสามารถของขาพเจาในฐานะเปนสมาชิก  ประธาน รองประธานสภาที่ปรึกษา
ประชาชนอยางดีท่ีสุดและยุติธรรม  ขาพเจาจะยึดมั่นในหลักปญจศีล (Pancasila)  และแนวแน
ในรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐอินโดนี เซีย ค .ศ .1945   พรอมกับปฏิบัติตามกฎหมาย  
กฎ ระเบียบตางๆ  ขาพเจาจะซื่อตรงตอการธํารงอยูของประชาธิปไตย พรอมใหความรวมมือ
ตอชาติและบานเมือง  ขาพเจาจะตอสูเพื่อความปรารถนาของราษฎรและทองถิ่นที่ไดรับ 
มอบหมาย เพื่อใหบรรลุถึงจุดมุงหมายแหงชาติและบานเมือง และเพื่อความเปนหนึ่งเดียวกัน
ของสาธารณะรัฐอินโดนีเซีย”   

หมวด 2 สวนที่ 2  มาตรา 7  กําหนดเกี่ยวกับผูนําของสภาที่ปรึกษาประชาชน ใหมีประธานสภา 
ท่ีปรึกษาประชาชน   จํานวน  1  คน   รองประธานสภาที่ปรึกษาประชาชน  จํานวน 3 คน  ซึ่งเปนไปตาม 
สัดสวนจํานวนของสภาผูแทนราษฎร (DPR) และสภาองคกรปกครองทองถิ่น (DPD)  โดยมาจากการเลือกตั้ง
ในที่ประชุมสภาที่ปรึกษาประชาชน  

ในระหวางที่ยังไมมีประธานและรองประธานสภาที่ปรึกษาประชาชนที่มาจากการเลือกของที่ประชุม
สภาที่ปรึกษาประชาชน   ใหมีประธานและรองประธานชั่วคราวทําหนาท่ีเปนประธานการประชุมไปกอน  
ซึ่งประธานชั่วคราวคือประธานสภาผูแทนราษฎร สวนรองประธานชั่วคราว  คือ ประธานสภาองคกรปกครอง
ทองถิ่น    ท้ังนี้ การแตงตั้งประธานและรองประธานสภาที่ปรึกษาประชาชนอยางเปนทางการนั้นใหเปนไป
ตามมติของที่ประชุมสภาที่ปรึกษาประชาชน ซึ่งไดกําหนดรายละเอียดและวิธีการปฏิบัติไวในขอบังคับการ
ประชุมสภาที่ปรึกษาประชาชน (Peraturan Tata Tertib MPR) 

หมวด 2 สวนที่ 2  มาตรา 8   กําหนดใหประธานและรองประธานสภาที่ปรึกษาประชาชนมีอํานาจ
หนาท่ี ดังนี้ 

(1)  เปนประธานการประชุมและสรุปผลหรือมติท่ีประชุม 
(2)  กําหนดและจัดแบงหนาท่ีความรับผิดชอบระหวางประธานและรองประธาน 
(3)  เปนโฆษกสภาที่ปรึกษาประชาชน  
(4)  ดําเนินการใหเปนไปตามมติของที่ประชุมสภาที่ปรึกษาประชาชน 
(5)  ปรึกษาหารือกับประธานาธิบดีและผูนําองคกรอื่นๆ เพื่อการตัดสินใจของสภาที่ปรึกษา

ประชาชน 



 
 . 
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(6)  เปนผูแทนสภาที่ปรึกษาประชาชนในชั้นศาล 
(7)  พิจารณาตัดสิน วินิจฉัยเกี่ยวกับการลงโทษหรือฟนฟูสมรรถภาพใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ 

ระเบียบ  
(8)  ดําเนินการใหเปนไปตามแนวทาง กลยุทธการบริหารงบประมาณของสภาที่ปรึกษาประชาชน 
(9) รับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดกระทําในการประชุมสภาที่ปรึกษาประชาชน 

ท้ังนี้ ขอกําหนดเกี่ยวกับรายละเอียดในการใชอํานาจหนาท่ีดังกลาวขางตน ใหเปนไปตามที่กําหนดใน
ขอบังคับการประชุมสภาที่ปรึกษาประชาชน (Peraturan Tata Tertib MPR)  

หมวด 2 สวนที่ 2  มาตรา 9  กําหนดใหประธานและรองประธานสภาที่ปรึกษาประชาชนพนจาก
ตําแหนงเมื่อ  

(1)  เสียชีวิต 
(2)  ลาออกจากตําแหนงดวยเอกสารเปนลายลักษณอักษร 
(3)  ลาออกหรือถูกปลดออกจากการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกสภาองคกร    

ปกครองทองถิ่น  
(4)  ไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได หรือมีปญหา อุปสรรคตอการใชอํานาจหนาท่ี 
(5)  ฝาฝนจรรยาบรรณของสภาที่ปรึกษาประชาชน  

กรณีท่ีตําแหนงประธานหรือรองประธานสภาที่ปรึกษาประชาชนวางลง ใหประธานและรองประธาน
ท่ีเหลืออยูปฏิบัติหนาท่ีตอไปได จนกวาจะมีการเลือกและแตงตั้งคนใหมเขาดํารงตําแหนงแทนในตําแหนง 
ท่ีวางนั้นตอไป 

กรณีท่ีประธานและหรือรองประธานสภาที่ปรึกษาประชาชนถูกศาลพิพากษาวากระทําความผิดอาญา 
ดวยขอหาซึ่งมีโทษจําคุกไมนอยกวา 5 ป  ซึ่งคดียังไมถึงท่ีสุด หามมิใหประธานและหรือรองประธานสภา 
ท่ีปรึกษาประชาชนปฏิบัติหนาท่ีในการเปนประธานการประชุม และเปนโฆษกสภาที่ปรึกษาประชาชน  
จนกระทั่งเมื่อศาลพิพากษาและคดี ถึงท่ีสุดแลววาบุคคลดังกลาวไมมีความคิด จึงกลับมาปฏิบัติหนาท่ีในฐานะ
ประธานการประชุมหรือโฆษกสภาที่ปรึกษาประชาชนได  ท้ังนี้    ตามที่กําหนดไวในมาตรา 8 (1) a และ c  

หมวด 2  สวนที่ 2  มาตรา 10  กําหนดใหสภาที่ปรึกษาประชาชนเปนองคกรหรือสถาบันของชาติ   

ปจจุบันสภาที่ปรึกษาประชาชนมีสมาชิกจํานวนทั้งสิ้น 678 คน2   ดังนี้ 
(1)  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จํานวน 550 คน ท้ังนี้ จากการเลือกตั้งท่ัวไปเมื่อวันที่ 5  เมษายน 

2547   
(2)  สมาชิกสภาองคกรปกครองทองถิ่น จํานวน 128 คน  

 
                                                 

2 www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2748.htm 
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3.2  บทบาทอํานาจหนาที่ของสภาที่ปรึกษาประชาชนและสมาชิกสภาที่ปรึกษาประชาชน  
รัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐอินโดนีเซียกําหนดใหสภาที่ปรึกษาประชาชน และสมาชิกสภาที่ปรึกษา

ประชาชนมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

3.2.1  พิจารณาแกไขเพิ่มเติมและประกาศใชรัฐธรรมนูญ  (มาตรา 3 (1)) โดยสมาชิกสภาที่ปรึกษา
ประชาชนจํานวนไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด มีสิทธิรวมกันเสนอใหมีการแกไขเพิ่มเติม 
รัฐธรรมนูญ ซึ่งตองจัดทําขอเสนอเปนลายลักษณอักษร ระบุมาตราที่ตองการแกไขเพิ่มเติม พรอมเหตุผล 
ในการแกไขเพิ่มเติมใหชัดเจน การพิจารณาขอเสนอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตองมีสมาชิกสภาที่ปรึกษา
ประชาชนเขารวมประชุมพิจารณาไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด  และมติใหความเห็นชอบ 
ในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจะตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบจํานวนไมนอยกวารอยละ 51 ของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดของสภาที่ปรึกษาประชาชน (มาตรา 37)  

3.2.2  เขารวมพิธีการสาบานตนเขาดํารงตําแหนงของประธานาธิบดีและหรือรองประธานาธิบดี 
(มาตรา 3 (2) ประกอบมาตรา 9) 

3.2.3  พิจารณาถอดถอนประธานาธิบดีและหรือรองประธานาธิบดีออกจากตําแหนง (มาตรา 3 (3))  
กระบวนการพิจารณาถอดถอนบุคคลออกจากตําแหนง  โดยใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวน 

ไมนอยกวา 2 ใน 3 ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เขาช่ือเสนอขอกลาวหาตอศาลรัฐธรรมนูญ วาประธานาธิบดี
และหรือรองประธานาธิบดีกระทําการฝาฝนกฎหมายในขอหาวากบฎ ทุจริต  คอรรัปช่ัน รับสินบน กระทํา
ความผิดอาญารายแรง   ประพฤติ ช่ัวราย   ขาดคุณสมบัติ ท่ีจะดํารงตําแหนงประธานาธิบดีและหรือ 
รองประธานาธิบดี เพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาสอบสวนและวินิจฉัยประเด็นขอกลาวหาดังกลาว   
หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาขอกลาวหามีมูลใหสภาผูแทนราษฎรเสนอขอกลาวหานั้นตอสภาท่ีปรึกษา
ประชาชน(MPR) ซึ่งสภาที่ปรึกษาประชาชนตองเรียกประชุมสภา เพื่อพิจารณาขอกลาวหา ของสภาผูแทน
ราษฎรให  เสร็จสิ้นภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับขอกลาวหา โดยที จะตองมีสมาชิกสภาที่ปรึกษาประชาชน
เขารวมประชุมจํานวนไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด และมติถอดถอน (Impeach) ออกจาก
ตําแหนงตองมีคะแนนเสียงจํานวนไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนสมาชิกที่เขารวมประชุม (มาตรา 7 A และ
มาตรา 7 B)   

3.2.4  พิจารณาเลือกรองประธานาธิบดี โดยที่เมื่อตําแหนงรองประธานาธิบดีวางลง ใหสภาที่ปรึกษา
ประชาชนจัดใหมีการประชุมภายใน 60 วันเพื่อพิจารณาเลือกบุคคลใหดํารงตําแหนงรองประธานาธิบดี  ท้ังนี้ 
จากการเสนอรายชื่อโดยประธานาธิบดีจํานวน 2 คน (มาตรา 8 (2)) 

3.2.5  พิจารณาเลือกประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีซึ่งเสนอโดยพรรคการเมืองหรือกลุมพรรค
การเมืองจากผูสมัครที่ไดรับคะแนนเสียงมากเปนลําดับแรกและลําดับที่สองในการเลือกตั้งท่ัวไปครั้งลาสุด  

เมื่อประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีตาย  ลาออก ถูกถอดถอน (impeachment) และไมสามารถ
ปฏิบัติหนาท่ีได  ใหรัฐมนตรีกระทรวงการตางประเทศ  รัฐมนตรีกระทรวงการภายใน และรัฐมนตรีกระทรวง
การปองกันประเทศรวมกันรับผิดชอบงานและหนาท่ีของประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดี  และ 
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สภาที่ปรึกษาประชาชนตองเรียกประชุมสภาภายใน  30 วัน  เพื่อพิจารณาเลือกบุคคลใหดํารงตําแหนง
ประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีจากบัญชีรายช่ือบุคคลซึ่งมาจากผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งลาสุด 
(มาตรา 8 (3))   

สภาที่ปรึกษาประชาชนประชุมอยางนอย 1 ครั้ง/ทุกๆ 5 ป ในเมืองหลวงของประเทศ (รัฐธรรมนูญ 
มาตรา 2 (2))   

การพิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดของสภาที่ปรึกษาประชาชนใหใชมติเสียงขางมาก (รัฐธรรมนูญมาตรา 2 
(3))   

กฎหมายวาดวยโครงสรางและองคประกอบของสภา DPR, DPD, MPR และDPRD เลขที่ 22/2003  
กําหนดเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ี รวมท้ังสิทธิและหนาท่ีตางๆ ของสภาที่ปรึกษาประชาชนและหรือสมาชิกสภาที่
ปรึกษาประชาชนไวในหมวด 2  สวนที่ 4 สวนที่ 5 และสวนที่ 6   

สวนที่ 4  มาตรา 11 สภาที่ปรึกษาประชาชนมีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 
(1) เปลี่ยนแปลงและคงไวซึ่งรัฐธรรมนูญ 
(2) แตงตั้งประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดี    ท้ังนี้ จากผลการเลือกตั้งท่ัวไปและดําเนิน

การในที่ประชุมสภาที่ปรึกษาประชาชน 
(3) พิจารณาวินิจฉัยขอเสนอของสภาผูแทนราษฎรที่ใหถอดถอนประธานาธิบดีและ 

หรือประธานาธิบดีออกจากตําแหนง โดยที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาขอเสนอดังกลาวแลวเห็นวามีมูล  ซึ่ง 
สภาที่ปรึกษาประชาชนตองใหโอกาสผูถูกกลาวหาชี้แจงหรืออธิบายตอท่ีประชุมสภาที่ปรึกษาประชาชน 

(4) แตงตั้งรองประธานาธิบดีใหดํารงตําแหนงประธานาธิบดีในกรณีท่ีประธานาธิบดีเสียชีวิต 
ลาออก ถูกปลดหรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได 

(5) พิจารณาเลือกบุคคลใหดํารงตําแหนงรองประธานาธิบดี   ท้ังนี้ จากการเสนอรายชื่อโดย
ประธานาธิบดีจํานวน  2  คน 

(6) พิจารณาเลือกบุคคลใหดํารงตําแหนงประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดี   ในกรณีท่ี 
มีการลาออกจากตําแหนง  ท้ังนี้ โดยการเสนอรายชื่อของพรรคการเมืองหรือกลุมพรรคการเมืองจากผูสมัคร 
ท่ีไดรับคะแนนเสียงมากเปนลําดับแรกและลําดับที่สอง 

(7) จัดทําประมวลจริยธรรมสภาที่ปรึกษาประชาชน (Peraturan Tata Tertib dan kode etik MPR)  

สวนที่ 5  มาตรา 12 ในการใชอํานาจหนาท่ีตามที่กําหนดไวในมาตรา 11  สภาที่ปรึกษาประชาชน 
มีสิทธิตางๆ เชน เสนอใหมีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ  พิจารณาวินิจฉัยช้ีขาด  เอกสิทธิ์และความคุมครอง 
(Privilege and Immunity) สิทธิในการเงินและการบริหาร  ท้ังนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวใหกําหนดไว
ในขอบังคับการประชุมสภาที่ปรึกษาประชาชน (Peraturan Tata Tertib MPR) 
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สวนที่ 6  มาตรา 13  กําหนดใหสภาที่ปรึกษาประชาชนมีหนาท่ี ดังนี้ 
(1)  ปฏิบัติตามหลักปญจศีล  (Pancasila)  
(2)  ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ค.ศ.1945 และกฎหมายตางๆ  
(3)  ปกปองรักษาความมั่นคงของชาติใหเปนหนึ่งเดียว  
(4)  ใหความสําคัญของชาติเหนือกวาสวนบุคคลหรือกลุมคน 
(5)  ปฏิบัติตนในบทบาทหนาท่ีในฐานะเปนผูแทนราษฎรและผูแทนของทองถิ่น 

สวนที่ 6 มาตรา 14  กําหนดใหสภาที่ปรึกษาประชาชนประชุมอยางนอย 1 ครั้ง / วาระการดํารง
ตําแหนง 5 ป ณ เมืองหลวงของประเทศ นอกจากนี้ ใหสภาที่ปรึกษาประชาชนประชุม อภิปรายเกี่ยวกับอํานาจ
หนาท่ีตามที่กําหนดไวใน มาตรา 11   ท้ังนี้ หากเปนกรณีประชุมเพื่อพิจารณาถอดถอนประธานาธิบดีและหรือ
รองประธานาธิบดีออกจากตําแหนง โดยมีสมาชิกสภาท่ีปรึกษาประชาชนเขารวมประชุมไมนอยกวา 3 ใน 4 
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด  กรณีการวินิจฉัยช้ีขาดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและคงไวซึ่งรัฐธรรมนูญ ตองมี
สมาชิกสภาที่ปรึกษาประชาชนเขารวมประชุมไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด และมติใหความ
เห็นชอบจะตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบจํานวนไมนอยกวารอยละ 51 ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดของ 
สภาที่ปรึกษาประชาชน   

การประชุม  การอภิปราย  การลงมติใหเปนไปตามที่กําหนดไวในขอบังคับการประชุมสภาที่ปรึกษา
ประชาชน (Peraturan Tata Tertib MPR) 

สวนที่ 6  มาตรา 15  มติในการวินิจฉัยช้ีขาดตามมาตรา 14  (2) เกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีตามที่กําหนดไว
ใน มาตรา 11 มาตรา 14 (3) a  การพิจารณาถอดถอนบุคคลออกจากตําแหนง ตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบ 
ไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด      

มติในการวินิจฉัยช้ีขาดตามมาตรา 14 (2) และ มาตรา 14 (3) b ตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบไมนอยกวา
รอยละ 51 ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดของสภาที่ปรึกษาประชาชน   

มติในการวินิจฉัยช้ีขาดตามมาตรา 14 (2) และมาตรา 14 (3) c  ตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบเปนเสียง
ขางมาก  

3.3  หนวยงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของสภาที่ปรึกษาประชาชนและสมาชิกสภาที่ปรึกษาประชาชน 
หนวยงานที่ทําหนาท่ีในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของสภาที่ปรึกษาประชาชนและสมาชิก 

สภาที่ปรึกษาประชาชน  ไดแก  สํานักงานเลขาธิการสภาที่ปรึกษาประชาชน  (The Secretariat General of the 
House of  People’s Consultative Assemble)  ซึ่งกอนการปฏิรูปการเมืองอันนํามาซึ่งการปรับเปลี่ยนโครงสราง  
ท่ีมา  องคประกอบ และอํานาจหนาท่ีของสภาที่ปรึกษาประชาชนและสมาชิกสภาที่ปรึกษาประชาชน ดังท่ี  
ไดกลาวในรายละเอียดมาแลวขางตน  สงผลใหสํานักงานเลขาธิการสภาที่ปรึกษาประชาชน  ตองมีการ 
ปรับเปลี่ยนในสวนของโครงสรางและอํานาจหนาท่ีตามไปอยางหลีกเลี่ยงมิได  
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ในการนี้  มีการออกกฎหมายวาดวยโครงสราง  อํานาจหนาที่  และการจัดแบงสวนงานภายในของ
สํานักงานเลขาธิการ  สภาที่ปรึกษาประชาชน เลขที่ 65/2001  และ เลขท่ี 80/2004    กําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ
โครงสราง อํานาจหนาท่ี และการจัดแบงสวนงานภายในสํานักงานเลขาธิการสภาที่ปรึกษาประชาชน ดังมี 
รายละเอียดดังตอไปนี้   

การจัดแบงสวนงานภายใน 
สํานักงานเลขาธิการสภาที่ปรึกษาประชาชนจัดแบงสวนงานภายในออกเปน 7  หนวยงานหลัก โดยที่

แตละหนวยแบงเปนหนวยงานยอยๆ รับผิดชอบงานในแตละดานอีก ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 

1.  สํานักการประชุม   มีหนาท่ีดําเนินการเกี่ยวกับการเตรียมการประชุม  การจัดการประชุม 
การอภิปราย  รวมท้ังการจัดทําสรุปการประชุม อภิปราย 

2.  สํานักประธานสภาที่ปรึกษาประชาชน   มีหนาท่ีชวยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติหนาท่ีของ
ประธานและรองประธานสภาที่ปรึกษาประชาชน  การเตรียมการและจัดประชุมและจัดทําสรุปการประชุม
ประธานสภาที่ปรึกษาประชาชนและสภาองคกรปกครองทองถิ่น  รวมท้ังใหการดูแลตอนรับแขกและประธาน 
รองประธานสภาที่ปรึกษาประชาชนและสภาองคกรปกครองทองถิ่น   

3.  สํานักประชาสัมพันธ    มีหนาท่ีดําเนินการประชาสัมพันธขอมูล  ขาวสาร และติดตอ
ประสานงานกับหนวยงานอื่นๆ  จัดทํารายงานประจําป  รวบรวมขอมูลตางๆ และใหบริการเกี่ยวกับหอสมุด
และเอกสารสําคัญ 

4.  สํานักบริหารทั่วไป    มีหนาท่ีดําเนินการวางแผนงานของสภาและการประเมินผลงาน                     
ดูแลสมาชิกสภาและเจาหนาท่ีในสํานักงานเลขาธิการสภาที่ปรึกษาประชาชน   รวมท้ังการใหบริการดาน 
สาธารณสุขดวย   

5.  สํานักการคลัง     มีหนาท่ีดําเนินการเกี่ยวกับการเงินการคลังของสมาชิกสภาที่ปรึกษา
ประชาชนและสภาองคกรปกครองทองถิ่น และเจาหนาท่ีสํานักงานเลขาธิการสภาทั้งสอง 

6.  สํานักเลขาธิการ    มีหนาท่ีใหบริการเกี่ยวกับการจัดหาวัสดุอุปกรณการปฏิบัติงาน จัดทํา
บัญชีรายการวัสดุอุปกรณ   ดูแลบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ   ใหบริการดานที่พักและการขนสง พรอมท้ังดูแลดาน
ความปลอดภัย  

7.  ศูนยวิจัย    มีหนาท่ีดําเนินการศึกษา วิเคราะห วิจัยตามความตองการของสภาที่ปรึกษา
ประชาชนและสภาองคกรปกครองทองถิ่น  ศึกษาวิเคราะหเรื่องรองเรียนของประชาชน ดําเนินการจัดสัมมนา  
การเตรียมและรางคํากลาวสุนทรพจนและคําปราศรัยของประธานสภาที่ปรึกษาประชาชนและสภาองคกร 
ปกครองทองถิ่น   รวมท้ังการใหบริการทางวิชาการแกประธานสภาที่ปรึกษาประชาชนและสภาองคกร 
ปกครองทองถิ่น และเลขาธิการสํานักงานเลขาธิการสภาที่ปรึกษาประชาชนและสภาองคกรปกครองทองถิ่น 
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ทรัพยากรบุคคล 
สํานักงานเลขาธิการสภาที่ปรึกษาประชาชนมีบุคลากร รวมท้ังสิ้น 451  คน (ณ  เดือนธันวาคม ค.ศ.

2004)  โดยที่บุคลากรจํานวนดังกลาวแบงเปน 2 ประเภท ไดแก ขาราชการพลเรือน จํานวน 248 คน และลูกจาง
ช่ัวคราว จํานวน  203 คน 

(1)   ขาราชการพลเรือน  248  คน 
• ชาย  172     คน 
• หญิง  76      คน   

 

                                                         ภาพ 3.1  :  บุคลากรจําแนกตามเพศ 

เพศหญิง
31%

เพศชาย
69%

เพศชาย

เพศหญิง

 
 (2)   ลูกจางชั่วคราว   203   คน 

• ชาย  159   คน 
• หญิง   44   คน   

 

ตาราง 3.1 : โครงสรางอัตรากําลังของบุคลากร 
ในสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรของอินโดนีเซีย 

ประเภท ลําดับ โครงสราง 
อัตรากําลัง ชาย % หญิง % 

จํานวน % 

1. ลําดับช้ันที่ 1 2 2.56 0 0.00 2 2.56 
2. ลําดับช้ันที่ 2 5 6.41 1 1.28 6 7.69 
3. ลําดับช้ันที่ 3 15 19.23 0 11.54 24 30.77 
4. ลําดับช้ันที่ 4 32 41.03 14 17.95 46 58.97 
 จํานวน 54 69.23 24 30.77 78 100 
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ตาราง 3.2 : จํานวนบุคลากรในสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
ของอินโดนีเซียจําแนกตามกลุมตําแหนง 

 

ประเภท ลําดับ กลุมตําแหนง 
ชาย % หญิง % 

จํานวน % 

1. 4/e 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

2. 4/d 2 0.81 0 0.00 2 0.81 

3. 4/c 3 1.21 0 0.00 3 1.21 

4. 4/b 8 3.23 4 1.61 12 4.84 

5. 4/a 5 2.02 5 2,02 10 4.03 

6. 3/d 14 5.65 8 3.23 22 8.87 

7. 3/c 18 7.26 5 2.02 23 9.27 

8. 3/b 21 8.47 16 6.45 37 14.92 

9. 3/a 27 10.89 21 8.47 48 19.35 

10. 2/d 18 7.26 4 1.61 22 8.87 

11. 2/c 21 8.47 10 4.03 31 12.50 

12. 2/b 17 6.85 3 1.21 20 8.06 

13. 2/a 16 6.45 0 0.00 16 6.45 

14. 1/d 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

15. 1/c 1 0.40 0 0.00 1 0.40 

16. 1/b 1 0.40 0 0.00 1 0.40 

17. 1/a 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

 จํานวน 172 69.35 76 30.65 248 100 
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ตาราง 3.3 : จํานวนบุคลากรในสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
ของอินโดนีเซียจําแนกตามระดับการศึกษา 

(1) ขาราชการพลเรือน 

ชนิดของเพศ ลําดับ ระดับการศึกษา 
ชาย % หญิง % 

จํานวน % 

1. ประถมศึกษา 10 4.03 0 0.00 10 4.03 

2. มัธยมตอนตน 4 1.61 0 0.00 4 1.61 

3. มัธยมตอนปลาย 55 26.21 29 11.69 94 37.90 

4. อนุปริญญา 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

5. อนุปริญญา 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

6. อนุปริญญา 3 16 6.45 13 5.24 29 11.69 

7. อนุปริญญา 4 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

8. ปริญญาตรี 73 29.44 34 13.71 107 43.15 

9. ปริญญาโท 4 1.61 0 0.00 4 1.61 

10. ปริญญาเอก 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
 จํานวน 172 69.35 76 30.65 248 100 

 

ภาพ 3.2  :  บุคลากรจําแนกตามระดับการศึกษา  
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(2)  ลูกจางชั่วคราว 
• บัณฑิต    55   คน 
• อนุปริญญา   11    คน  
• มัธยมปลาย  137  คน 

สํานักงานเลขาธิการสภาที่ปรึกษาประชาชนไดดําเนินการเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนโครงสราง สํานัก
งานฯ โดยที่ในสวนของบุคลากรมีการดําเนินการดังนี้ 

(1)   การรับสมัคร  สอบคัดเลือก และบรรจุแตงตั้งบุคลากร 

(1.1)  ขาราชการพลเรือน   มีการเปดรับสมัคร สอบคัดเลือกและบรรจุแตงตั้งขาราชการ 
พลเรือนประจําสํานักงานเลขาธิการสภาที่ปรึกษาประชาชน ในป ค.ศ.2004  จํานวน 50 คน   ท้ังนี้ ตามความรู 
ความเชี่ยวชาญจากแตละสาขาวิชาชีพ  ดังนี้ 

-  ปริญญาตรี นิติศาสตร  3   คน 
-  ปริญญาตรี บริหารรัฐกิจ  3   คน 
-  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรการบัญชี  2   คน  
-  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรการบริหาร  2   คน 
-  อนุปริญญา การบริหารขอมูล 11   คน 
-  อนุปริญญา เศรษฐศาสตรการบัญชี  7   คน 
-  มัธยมศึกษาตอนปลาย 18   คน 
-  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  4   คน 

 (1.2)  ลูกจางชั่วคราว  มีการเปดรับสมัคร สอบคัดเลือกและบรรจุแตงตั้งลูกจางชั่วคราว เพื่อ 
เขามาใหบริการงานดานเทคนิค ตอสํานักงานเลขาธิการสภาที่ปรึกษาประชาชนและสภาองคกรปกครอง 
ทองถิ่น ในป ค.ศ.2004 จํานวน 116 คน โดยที่กําหนดใหปฏิบัติงานรวมกับมหาวิทยาลัยแหงชาติอินโดนีเซีย  
ดังนี้ 

-  ลูกจางชั่วคราวดานเทคนิค / ดานบริการ 77   คน 
-  ลูกจางชั่วคราวดานรักษาความปลอดภัย 39   คน 

(2)  การใหการศึกษาและฝกอบรม เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร 

(2.1)  หลักสูตรระยะสั้นสําหรับผูบริหาร  
-  หลักสูตรระยะสั้นสําหรับผูบริหาร ระดับ 3   9   คน 
-  หลักสูตรระยะสั้นสําหรับผูบริหาร ระดับ 4 8   คน 
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(2.2)  หลักสูตรระยะสั้นกอนเขารับตําแหนง 
-  หลักสูตรกอนเขารับตําแหนง ระดับ 3 7   คน 
-  หลักสูตรกอนเขารับตําแหนง ระดับ 2 8   คน 

(2.3)  หลักสูตรระยะสั้นสําหรับฝายเทคนิค 
-   หลักสูตรการใชคอมพิวเตอรสํานักงาน 45  คน 
-   หลักสูตรการวิจัยดานอาชญากรรม  2  คน 
-   หลักสูตรระบบเสียง  4  คน 
-   หลักสูตรรักษาความปลอดภัย 39  คน 
-   หลักสูตร outbond 78  คน 
-   หลักสูตรคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต 75  คน 
-   หลักสูตรดานภาษา                                            164  คน 
-   การฝกงานเกี่ยวกับระบบบัญชีเรงรัด 22  คน 
-   การฝกงานเกี่ยวกับระบบประชาสัมพันธ 36  คน 
-   หลักสูตรการโฆษกรัฐบาลและพิธีสาร  2  คน 
-   หลักสูตรโปรแกรมวารสารเรงรัด  2  คน 
-   หลักสูตรเกี่ยวกับเทคนิคการบริหาร 86  คน 
-   การศึกษาระดับสูง ศึกษาตอระดับปริญญาโท     4  คน 
-   การศึกษาระดับสูง โครงการทุนการศึกษาตอตางประเทศ   2   คน 

(3)  การยกระดับดานระเบียบวินัยและวัฒนธรรมองคกร 

สํานักงานเลขาธิการสภาที่ปรึกษาประชาชน มีการดําเนินกิจกรรมเพื่อยกระดับดานระเบียบวินัยและ
การสรางวัฒนธรรมองคกร ในชวงป ค.ศ.2004  ดังนี้ 

(3.1)  ยกระดับการปฏิบัติตามระเบียบวินัยในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีรัฐในหนวยงานตางๆ  
(3.2)  ยกระดับการควบคุม  กํากับ  ดูแลการปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ อยางใกลชิด 
(3.3)  ดําเนินการตรวจสอบ ติดตามและบังคับโทษตอเจาหนาท่ีรัฐท่ีฝาฝน กฎระเบียบ 
(3.4)  ดําเนินการควบคุมตรวจสอบการนัดหยุดงานของเจาหนาท่ีรัฐ 
(3.5)  ดําเนินการควบคุม  กํากับ  ดูแลการมาปฏิบัติงาน  การสวมเครื่องแบบ  และบัตรประจําตัว

พนักงาน 
(3.6)  ดําเนินการประเมินผลการใชจายงบประมาณ วัสดุอุปกรณสํานักงาน และการบริหาร

บุคลากร 
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(3.7)  สรางเสริมวัฒนธรรมในการปฏิบัติงาน  วัฒนธรรมในดานความสะอาดและวัฒนธรรม 
ในความมีระเบียบของพนักงานในแตละหนวยงาน  

(3.8)  ดําเนินการควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบวาดวยการแตงงาน
และการหยารางของขาราชการพลเรือน 

(3.9)  ดําเนินการควบคุมตรวจสอบในดานความเปนกลางของขาราชการพลเรือนในการเปน
สมาชิกพรรคการเมือง 

(3.10)  สรางเสริมประสิทธิภาพระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานในแตละหนวยงาน 
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บทที่ 4  

สภาองคกรปกครองทองถิ่น  (The Council of Representatives of the Regions)  
หรือ Dewan Perwakilan Daerah  (DPD) 

 

4.1  โครงสรางสภาองคกรปกครองทองถิ่น  (DPD) 
รัฐธรรมนูญ หมวด 7 A มาตรา 22 C กําหนดใหสมาชิกสภาองคกรปกครองทองถิ่นมาจากการเลือกตั้ง

จากทุกจังหวัดโดยการเลือกตั้งท่ัวไป  โดยที่ในแตละจังหวัดใหมีสมาชิกสภาองคกรปกครองทองถิ่นจํานวน 
เทากัน และจํานวนสมาชิกทั้งหมดของสภาองคกรปกครองทองถิ่นตองไมเกิน 1 ใน 3 สวนของจํานวนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรทั้งหมด 

สภาองคกรปกครองทองถิ่นตองจัดใหมีการประชุมไมนอยกวา 1 ครั้ง / ป  

โครงสรางและองคประกอบของสภาองคกรปกครองทองถิ่นใหเปนไปตามที่กําหนดไวในกฎหมาย  
ซึ่งกฎหมายวาดวยโครงสรางและองคประกอบของสภา DPR, DPD, MPR และDPRD เลขที่ 22/2003 หรือ 
ช่ื อ เรียกในภาษา  Bahasa  Indonesia วา UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 
TAHUN 2003  กําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสราง  ท่ีมา  องคประกอบ   ตลอดทั้งอํานาจหนาท่ีของ 
สภาองคกรปกครองทองถิ่นไวดังนี้     

 หมวด 4 สวนที่ 1  มาตรา 32  มาตรา 33  สภาองคกรปกครองทองถิ่นประกอบดวยสมาชิก  ซึ่งมาจาก
การเลือกตั้งท่ัวไป  โดยท่ีในแตละจังหวัดใหมีสมาชิกสภาองคกรปกครองทองถิ่นไมเกิน 4 คน  และจํานวน
สมาชิกทั้งหมดของสภาองคกรปกครองทองถิ่นตองไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร   

 สมาชิกสภาองคกรปกครองทองถิ่นเขาดํารงตําแหนงอยางเปนทางการโดยการวินิจฉัยของ
ประธานาธิบดี และสมาชิกสภาองคกรปกครองทองถิ่นมีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดท่ีเลือกตั้ง สวนในชวงท่ีมี 
การประชุมอภิปรายใหมีภูมิลําเนาอยูในเมืองหลวงของประเทศ 

 มาตรา 34  สมาชิกสภาองคกรปกครองทองถิ่นมีวาระการดํารงตําแหนง 5 ป โดยที่สิ้นสุดสมาชิกภาพ
เมื่อสมาชิกสภาองคกรปกครองทองถิ่นชุดใหมกลาวคําปฏิญาณหรือสาบานตนเขารับตําแหนงใหม 

มาตรา 35 และมาตรา 36  กอนการเขาดํารงตําแหนง สมาชิกสภาองคกรปกครองทองถิ่น  จะตอง 
เขารวมพิธีปฏิญาณหรือสาบานตน โดยมีประธานศาลสูงสุดเปนประธานและกลาวนําใหสมาชิกสภาองคกร 
ปกครองทองถิ่นทุกคนกลาวตาม โดยท่ีคําปฏิญาณหรือสาบานตนมีใจความดังนี้ 

“ดวยพระนามแหงอัลเลาะห (พระเจา) ขาพเจาขอสัญญาวา ขาพเจาจะปฏิบัติหนาท่ี 
อยางเต็มความสามารถของขาพเจาในฐานะเปนสมาชิก  ประธาน  รองประธานสภาองคกร 
ปกครองทองถิ่นอยางดีท่ีสุดและยุติธรรม  ขาพเจาจะยึดมั่นในหลักปญจศีล (Pancasila)  และ
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แนวแนใน รัฐธรรมนูญแหง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ค.ศ.1945  พรอมกับปฏิบัติตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบตางๆ  ขาพเจาจะซื่อตรงตอการธํารงอยูของประชาธิปไตย พรอมใหความรวมมือ
ตอชาติและบานเมือง  ขาพเจาจะตอสูเพื่อความปรารถนาของราษฎรและ การเปนตัวแทนของ
ราษฎร  เพื่อใหบรรลุถึงจุด มุงหมายแหงชาติ และบานเมือง และเพื่อความเปนหนึ่งเดียวกัน
ของสาธารณะรัฐอินโดนีเซีย” 

หมวด 4 สวนที่ 2 มาตรา 37 กําหนดใหสภาองคกรปกครองทองถิ่นมีประธานสภา จํานวน 1 คน และ
รองประธานสภาไมเกิน 2 คน มาจากการเลือกตั้งในที่ประชุมสภาองคกรปกครองทองถิ่น 

ในระหวางที่ยังไมมีประธานและรองประธานสภาองคกรปกครองทองถิ่นที่มาจากการเลือกของ 
ท่ีประชุมสภาองคกรปกครองทองถิ่น ใหมีประธานและรองประธานชั่วคราวทําหนาท่ีเปนประธานการประชุม 
ซึ่งมาจากผูท่ีมีอายุมากที่สุดและผูท่ีมีอายุนอยท่ีสุดในบรรดาสมาชิก      สภาองคกรปกครองทองถิ่น    

การแตงตั้งประธานและรองประธานสภาองคกรปกครองทองถิ่นอยางเปนทางการนั้น  ใหเปนไปตาม
มติของที่ประชุมสภาองคกรปกครองทองถิ่น ซึ่งไดกําหนดรายละเอียดและวิธีการปฏิบัติไวในขอบังคับ 
การประชุมสภาองคกรปกครองทองถิ่น (Peraturan Tata Tertib DPD) 

มาตรา 38 กําหนดใหประธานและรองประธานสภาองคกรปกครองทองถิ่นมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 
(1)  เปนประธานการประชุมและสรุปผลหรือมติท่ีประชุม 
(2)  กําหนดและจัดแบงหนาท่ีความรับผิดชอบระหวางประธานและรองประธาน 
(3)  เปนโฆษกสภาองคกรปกครองทองถิ่น  
(4)  ดําเนินการใหเปนไปตามมติของที่ประชุมสภาองคกรปกครองทองถิ่น 
(5)  ปรึกษาหารือกับประธานาธิบดีและผูนําองคกรอื่นๆ เพื่อการตัดสินใจของสภาองคกร 

ปกครองทองถิ่น 
(6)  เปนผูแทนสภาองคกรปกครองทองถิ่นในชั้นศาล 
(7)  พิจารณาตัดสิน วินิจฉัยเกี่ยวกับการลงโทษหรือฟนฟูสมรรถภาพใหเปนไปตามกฎหมาย 

กฎ ระเบียบ  
(8)  ดําเนินการใหเปนไปตามแนวทาง กลยุทธการบริหารงบประมาณของสภาองคกรปกครอง

ทองถิ่น 
(9) รับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดกระทําในการประชุมสภาองคกรปกครองทองถิ่น 

ท้ังนี้ ขอกําหนดเกี่ยวกับรายละเอียดในการใชอํานาจหนาท่ีดังกลาวขางตน ใหเปนไปตามที่กําหนดใน
ขอบังคับการประชุมสภาองคกรปกครองทองถิ่น (Peraturan Tata Tertib DPD) 
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มาตรา 39  ประธานและรองประธานสภาองคกรปกครองทองถิ่นพนจากตําแหนงเมื่อ  
(1)  เสียชีวิต 
(2)  ลาออกจากตําแหนงดวยเอกสารเปนลายลักษณอักษร 
(3)  ไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได หรือมีปญหา อุปสรรคตอการใชอํานาจหนาท่ี 
(4)  ฝาฝนจรรยาบรรณของสภาองคกรปกครองทองถิ่น  
(5)  ไดรับคําพิพากษาอันถึงท่ีสุดวากระทําความผิดทางอาญา และถูกลงโทษจําคุกไมนอยกวา 

5 ป 

กรณีท่ีตําแหนงประธานหรือรองประธานสภาองคกรปกครองทองถิ่นวางลง  ใหประธานและ 
รองประธานที่เหลืออยูปฏิบัติหนาท่ีตอไปได จนกวาจะมีการเลือกและแตงตั้งคนใหมเขาดํารงตําแหนงแทน 
ในตําแหนงท่ีวางนั้นตอไป 

กรณีท่ีประธานและหรือรองประธานสภาองคกรปกครองทองถิ่นถูกศาลพิพากษาวากระทําความผิด
อาญา ดวยขอหาซึ่งมีโทษจําคุกไมนอยกวา 5 ป  ซึ่งคดียังไมถึงท่ีสุด หามมิใหประธานและหรือรองประธาน
สภาองคกรปกครองทองถิ่นปฏิบัติหนาท่ีในการเปนประธานการประชุม และเปนโฆษกสภาองคกรปกครอง
ทองถิ่น จนกระทั่งเมื่อศาลพิพากษาและคดี ถึงท่ีสุดแลววาบุคคลดังกลาวไมมีความผิด จึงกลับมาปฏิบัติหนาท่ี
ในฐานะประธานการประชุมหรือโฆษกสภาองคกรปกครองทองถิ่นได  ท้ังนี้ ตามที่กําหนดไวในมาตรา 38 (1) 
a และ c  

หมวด 4 สวนที่ 3  มาตรา 40 กําหนดใหสภาองคกรปกครองทองถิ่นเปนองคกรหรือสถาบันของชาติ   

 ภายหลังท่ีมีการปฏิรูปการเมือง โดยการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และ 
มีการประกาศใชกฎหมายวาดวยโครงสรางและองคประกอบของสภา DPR, DPD, MPR และDPRD  เลขที่ 
22/2003 คณะกรรมการการเลือกตั้งของอินโดนีเซีย หรือ KPU (Komisi  Pemilihan  Umum) ไดจัดใหมีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาองคกรปกครองทองถิ่นเปนครั้งแรก โดยที่สาธารณรัฐอินโดนีเซียแบงเขตการปกครอง
ประเทศเปน 32 จังหวัด ในแตละจังหวัดมีสมาชิกสภาองคกรปกครองทองถิ่นจํานวน 4 คน  ดังนั้น ทําใหมี
จํานวนสมาชิกสภาองคกรปกครองทองถิ่น   รวมท้ังสิ้น 128 คน        
 พิจารณาจากที่มาของสมาชิกสภาองคกรปกครองทองถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งของ     ประชาชนในแต
ละจังหวัด  จึงเปนสภาที่เปนผูแทนของจังหวัด  ซึ่งหากพิจารณาจากการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาของประเทศ
ไทยแลวมีท่ีมาคลายคลึงกับสภาองคกรปกครองทองถิ่นของอินโดนีเซียจนมีความเขาใจวาสภาองคกรปกครอง
ทองถิ่น เปนสภาสูง และรูปแบบสภาของอินโดนีเซียเปน “สภาคู” (Bicameral  System)   แตอยางไรก็ตาม เมื่อ
พิจารณาถึงบทบาทอํานาจหนาท่ีของสภา   องคกรปกครองทองถิ่นที่มีภารกิจหลักในกิจการภายในทองถิ่นเทา
นั้น  มิไดมีบทบาทในการพิจารณา  กลั่นกรอง ในงานที่เปนภารกิจหลักของฝายนิติบัญญัติรวมกับสภาผูแทน
ราษฎร  จึงสรุปไดวาสภาของอินโดนีเซีย   เปน “สภาเดี่ยว” (Unicameral  System)  มิใชสภาคูแตอยางใด   

 



                        

  
-  72 - 

นางสาวปทมา  สูบกําปง และ นางสาวทวิติยา  สินธุพงศ                                      สํานักวิจัยและพัฒนา    สถาบันพระปกเกลา 

4.2  บทบาทอํานาจหนาที่ 
รัฐธรรมนูญ มาตรา 22 D กําหนดใหสภาองคกรปกครองทองถิ่นมีอํานาจหนาท่ีในการริเริ่มเสนอ 

รางกฎหมายที่เกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองทองถิ่น ความสัมพันธระหวางรัฐบาลกลางกับรัฐบาล
สวนทองถิ่น  การจัดตั้ง  การแบงแยก หรือการรวมองคกรปกครองทองถิ่น  การบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติ  ทรัพยากรทางเศรษฐกิจ และความสมดุลทางการเงินระหวางรัฐบาลกลางกับรัฐบาลสวนทองถิ่น  
รวมท้ังมีอํานาจหนาท่ีรวมกับสภาผูแทนราษฎรในการรวมอภิปรายรางกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว และ 
รางกฎหมายงบประมาณ  รางกฎหมายภาษีอากร  รางกฎหมายการศึกษา  หรือศาสนา   นอกจากนี้ มีอํานาจ
หนาท่ีในการควบคุมตรวจสอบการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวดวย และมีสิทธินําเสนอผลการ 
ควบคุมตรวจสอบนั้นไปยังสภา     ผูแทนราษฎรเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป 

กฎหมายวาดวยโครงสรางและองคประกอบของสภา DPR, DPD, MPR และDPRD เลขที่ 22/2003 
กําหนดเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีของสภาองคกรปกครองทองถิ่นและสมาชิกสภาองคกรปกครองทองถิ่นไวใน
หมวด 4 สวนที่ 3 มาตรา 41  สวนที่ 4 มาตรา 42–มาตรา 47   สวนที่ 5  มาตรา 48–มาตรา 51   ท้ังนี้ รายละเอียด
ตางๆ ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในขอบังคับการประชุมสภาองคกรปกครองทองถิ่น (Peraturan Tata Tertib  
DPD)     

จากบทบาทอํานาจหนาท่ีของสภาองคกรปกครองทองถิ่นที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 
จะเห็นไดวาสภาองคกรปกครองทองถิ่นเปนสภาที่ถูกกําหนดใหมีข้ึนเพื่อทําหนาท่ีในการดูแล รับผิดชอบ 
กิจการภายในทองถิ่น โดยท่ีอํานาจหนาท่ีหลักๆ คือ ดานนิติบัญญัติ มีสิทธิริเริ่มเสนอรางกฎหมาย พิจารณา
อภิปรายรางกฎหมาย และติดตามการบังคับใชกฎหมายดวย  ท้ังนี้ มีขอจํากัดวาตองเปนรางกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับกิจการภายในทองถิ่น หรือกฎหมายที่ทองถิ่นมีสวนเกี่ยวของหรือมีผลกระทบตอทองถิ่นเทานั้น   โดยที่ 
การติดตามการบังคับใชกฎหมายนี้ถือวาเปนอํานาจหนาท่ีในการควบคุมตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ  
แตสภาองคกรปกครองทองถิ่นไมสามารถดําเนินการไดดวยตนเอง  ตองสงใหสภาผูแทนราษฎรเพื่อพิจารณา
ดําเนินการตอไป       

4.3  หนวยงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของสภาองคกรปกครองทองถิ่น (DPD) และสมาชิกสภาองคกร 
ปกครองทองถ่ิน  

เนื่องจากสภาองคกรปกครองทองถิ่น (DPD) เปนสภาใหม ซึ่งอาจเรียกวาเปนสภาที่สาม (Third  
Chamber) ท่ีเพิ่งมีการเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังการปฏิรูปการเมืองอันเปนผลจากการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ  
ซึ่งในสวนของหนวยงานที่จะทําหนาท่ีเปนหนวยธุรการในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของสภาองคกรปกครอง
ทองถิ่นและสมาชิกสภาองคกรปกครองทองถิ่นนั้น ไดมีการประกาศใชกฎหมายวาดวยโครงสรางใหมของ 
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร เลขที่ 23/2005  เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม ค.ศ.2005  กําหนดใหมี สํานักงาน
เลขาธิการสภาองคกรปกครองทองถิ่น  (The Secretariat General of the House of Regional Representatives 
Council)  ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาเตรียมการจัดตั้งและการสรรหา คัดเลือกบุคลากรประจําสํานักงาน  
ดังนั้น จึงจําเปนตองจัดใหมีเจาหนาท่ีเพื่อทําหนาท่ีดานธุรการ และสนับสนุนชวยเหลือในการปฏิบัติงานของ
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สภาองคกรปกครองทองถิ่นและสมาชิกสภาองคกรปกครองทองถิ่นไปพลางกอน  ในทางปฏิบัติไดมีการจัดให
เจาหนาท่ีของสํานักงานเลขาธิการสภาที่ปรึกษาประชาชน (The Secretariat General of the House of  People’s 
Consultative Assemble)  ชวยปฏิบัติงานในฐานะสํานักงานเลขาธิการสภาองคกรปกครองทองถิ่นเปนการ 
ช่ัวคราว จนกวาจะมีการจัดตั้งสํานักงานเลขาธิการสภาองคกรปกครองทองถิ่นและจัดหาบุคลากรเขามา 
ปฏิบัติงานเปนที่เรียบรอยแลว   
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บทที่ 5 

บทวิเคราะหและขอเสนอแนะ 
 

5.1 บทวิเคราะห 
5.1.1  บทวิเคราะหในภาพรวม 

1)  ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซียตกเปนอาณานิคมของดัทชมาเปนเวลายาวนาน  จนกระทั่งป 
ค.ศ.1945 (พ.ศ.2488) จึงไดรับเอกราช โดยไดประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับแรกเปนกฎหมายสูงสุดในปดังกลาว  
สวนประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองมาใชระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
และมีรัฐธรรมนูญฉบับแรกบังคับใชในป พ.ศ.2475  ซึ่งนับเปนระยะเวลา 73 ปท่ีประเทศไทยปกครองดวย
ระบอบประชาธิปไตย ในขณะที่สาธารณรัฐอินโดนีเซียปกครองดวยระบอบประชาธิปไตยมาเปนเวลา 60 ป 

ในชวงเวลาของการปกครองที่ไมตางกันมากนัก  อินโดนีเซียมีประธานาธิบดีปกครองประเทศ
เพียง 6  คน  ในขณะที่ประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีทําหนาท่ีเปนหัวหนารัฐบาลถึง 23 คน และมีคณะรัฐมนตรี
บริหารประเทศจํานวน 54 ชุด  จากจํานวนผูนําประเทศที่ตางกันอาจไมใชตัวช้ีวัด  ถึงเสถียรภาพของรัฐบาล  
เนื่องจากมีองคประกอบอื่นที่ตองนํามาพิจารณาดวย  

การปกครองโดยผูนําคนเดียวเปนระยะเวลายาวนาน  ดังเชนในยุคของประธานาธิบดีซูการโน 
ท่ีปกครองอินโดนีเซียเปนเวลา 21 ป (ระหวางป ค.ศ.1945-1966)  และประธานาธิบดีซูฮารโตปกครองประเทศ
เปนเวลา 32 ป (ระหวางป ค.ศ.1966-1998) กลับมิไดทําใหประเทศอินโดนีเซียพัฒนาไปเทาท่ีควร ซ้ํายังมี 
แนวโนมจะกลายเปนเผด็จการอีกดวย ซึ่งสภาพการณดังกลาวก็คลายคลึงกับประเทศไทย สวนประเทศไทย 
ท่ีมีผูนําเขามาบริหาร ปกครองประเทศจํานวนมากในชวงเวลา 73 ปมีคณะรัฐมนตรีเขาบริหารประเทศถึง 
54 ชุด  เฉลี่ยแลวคณะรัฐมนตรีแตละคณะมีเวลาบริหารประเทศเพียงคณะละ 1.35 ปเทานั้น  ซึ่งปญหาความ 
ไรเสถียรภาพของรัฐบาลเชนนี้ก็สงผลเสียไมตางไปจากการที่มีผูบริหารปกครองประเทศเปนเวลายาวนาน 
ติดตอกันเชนที่เกิดในประเทศอินโดนีเซีย   

นอกจากนี้ ท้ังสองประเทศตางก็ประสบกับปญหาที่คลายคลึงกัน  เชน  การทุจริตคอรัปชั่น 
การใชอํานาจรัฐโดยมิชอบ  การละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน ทําใหตองมีการปฏิรูปทางการเมือง  
ซึ่งประเทศไทยเริ่มมีกระแสเรียกรองใหปฏิรูปการเมืองอยางจริงจัง โดยการยกเลิกและจัดทํารัฐธรรมนูญใหม 
ประมาณป  พ .ศ.2535  ภายหลังเกิดเหตุการณพฤษภาทมิฬ    จนกระทั่งมีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)  พุทธศักราช 2539  กําหนดใหมีสภาราง 
รัฐธรรมนูญทําหนาท่ีจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม  ซึ่งสภารางรัฐธรรมนูญ ไดดําเนินการพิจารณายกราง 
รัฐธรรมนูญ  โดยมีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นอยางกวางขวาง  และ 
รัฐสภาไดพิจารณาใหความเห็นชอบและมีการนําข้ึนทูลเกลาฯ ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใช
บังคับเปนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2540     
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ในขณะที่ประเทศอินโดนี เซียก็มีการปฏิรูปการเมืองเชนกัน  โดยท่ีในป  ค .ศ.1997  เกิด 
วิกฤตการณทางเศรษฐกิจการเงิน  ตองมีการกู เงินจาก IMF และป ค.ศ.1998 ประชาชนไมพอใจรัฐบาล
ประธานาธิบดีซูฮารโตมากขึ้นเมื่อมีเหตุการณยิงนักศึกษามหาวิทยาลัยเสียชีวิต   ซึ่งเหตุการณลุกลามเปนการ
จลาจลมีการบุกเผาทําลายอาคารรานคาและปลนสดมภ  ทําใหหลายฝายกดดันประธานาธิบดีซูฮารโตใหลาออก
จากตําแหนงรองประธานาธิบดีบาคารุดดิน  ยูซุฟ  ฮาบิบี จึงข้ึนดํารงตําแหนงประธานาธิบดี  ซึ่งไดขอให 
สภาที่ปรึกษาประชาชน (MPR)   ศึกษาความเปนไปไดในการ เลือกตั้งประธานาธิบดีโดยตรง  ตอมามีการ 
แกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ค.ศ.1945 ในป ค.ศ.1999  ค.ศ.2000  ค.ศ.2001  และ ค.ศ.
2002  กําหนดใหประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน  นอกจากนี้  มีการแกไขเพิ่มเติม 
ในสวนของโครงสราง องคประกอบ  ท่ีมา   รวมท้ังอํานาจหนาท่ีของสภาที่ปรึกษาประชาชน  (MPR)   
สภาผูแทนราษฎร  (DPR)  สภาองคกรปกครองทองถิ่น  (DPD)  และสภาทองถิ่น (DPRD) 

กลาวโดยสรุป แมวาประเทศไทยและสาธารณรัฐอินโดนีเซียจะปกครองในระบบที่แตกตางกัน  
แตบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมท้ังสภาพทางสังคมวิทยาที่คลายคลึงกัน ทําใหท้ังสองประเทศ
ประสบกับปญหาตางๆ และพยายามหาแนวทางการแกไขปญหาที่ไมแตกตางกัน   ดังนั้นหากไดจัดใหมี 
การศึกษาเปรียบเทียบและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันอยางใกลชิดก็จะสามารถนําประสบการณและลักษณะเดน
ของแตละประเทศมาใชในประเทศตนไดเปนอยางดี  

2)  ประธานาธิบดีของสาธารณรัฐอินโดนีเซียมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน  
ในขณะที่นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยมาจากการเลือกตั้งโดยออม  โดยที่ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีนั้น
พรรคการเมืองเสนอชื่อผูแทนของพรรคเขาเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนประธานาธิบดี ใชระบบเลือกตั้งแบบที่
เรียกวาเสียงขางมากเด็ดขาด กลาวคือ หากรอบแรกไมมีผูสมัครคนใดไดรับคะแนนเสียงมากกวารอยละ 50  
ใหนําผูท่ีไดคะแนนเสียงมากที่สุดสองลําดับแรกมาใหประชาชนเลือกในรอบที่สองอีก  ผูใดไดรับคะแนนเสียง
มากที่สุดใหไดรับเลือกตั้งเปนประธานาธิบดี   ซึ่งมีความแตกตางจากประเทศไทยที่นายกรัฐมนตรีมิไดมาจาก
การเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีโดยตรง   แตเปนบุคคลซึ่งไดรับความเห็นชอบจากสภาผูแทน
ราษฎรใหดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีซึ่งรัฐธรรมนูญกําหนดใหตองเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือผูเคย
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  แตพนจากสมาชิกภาพเนื่องจากไดรับแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี 
ในอายุของสภาผูแทนราษฎรชุดเดียวกัน ซึ่งหมายความวานายกรัฐมนตรีจะตองเปนผู ท่ีไดรับเลือกตั้ง 
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมาแลวนั่นเอง  

จากที่มาของหัวหนาฝายบริหารท่ีแตกตางกัน  ประธานาธิบดีมีท่ีมาจากประชาชนโดยตรง 
เชนเดียวกับสภาผูแทนราษฎร (DPR)  แตนายกรัฐมนตรีของไทยมิไดมาจากประชาชนโดยตรง  ทําให 
ปฏิสัมพันธระหวางฝายนิติบัญญัติและฝายบริหารของทั้งสองประเทศแตกตางกันไปดวย  ซึ่งตามระบบ
ประธานาธิบดีของอินโดนีเซียนั้น มีการแบงแยกบทบาทอํานาจหนาท่ีระหวางฝายนิติบัญญัติกับฝายบริหาร 
ท่ีคอนขางชัดเจน  ในขณะที่ระบบรัฐสภาของประเทศไทย แมรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันจะมีเจตนารมณใหแยก
หนาท่ีฝายนิติบัญญัติกับฝายบริหารออกจากกัน โดยที่กําหนดใหผูท่ีไปดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีหรือ 
รัฐมนตรีตองพนจากการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแตตามหลักการของระบบรัฐสภานั้น  ท้ังสองฝายยังคง 
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มีความสัมพันธในลักษณะตรวจสอบและถวงดุล (Check and Balance) อํานาจซึ่งกันและกันอยู  คณะรัฐมนตรี
ตองรับผิดชอบตอรัฐสภา  นายกรัฐมนตรีมีอํานาจยุบสภาผูแทนราษฎร เพื่อใหมีการจัดการเลือกตั้งใหมได    
แตประธานาธิบดีอินโดนีเซียไมมีอํานาจยุบสภาผูแทนราษฎร และไมตองรับผิดชอบตอสภาผูแทนราษฎร  
เพียงตองรับผิดชอบตอประชาชนซึ่งเลือกประธานาธิบดี  ท้ังนี้ มีการกําหนดไวโดยชัดแจงในรัฐธรรมนูญ    

สิ่ งท่ีกลาวขางตนนั้น เปนหลักการของระบอบการปกครอง  ซึ่ งอาจทําให เขาใจไปวา
ประธานาธิบดีนั้นมีอํานาจมากกวานายกรัฐมนตรี  แตในความเปนจริงนั้นยังมีเงื่อนไขอื่นๆ อีกมากมายที่มีผล
ตอการเมืองการปกครองประเทศ หรือการแสดงออกในบทบาทอํานาจหนาท่ีของฝายตางๆ  อาทิเชน  นายก- 
รัฐมนตรีมาจากพรรคการเมืองท่ีมี เสียงจํานวนมากในสภา เชนกรณีของพรรคไทยรักไทย  ในขณะที่
ประธานาธิบดี ซูซิโล บัมบัง ยุดโดโยโน ซึ่งสังกัดพรรค PD ท่ีมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพียง 57 คนในขณะที่
พรรค Golkar มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมากที่สุด คือ 128 คน  อาจมีผลกระทบตอการแสดงบทบาทอํานาจ
หนาท่ีของฝายบริหารของทั้งสองประเทศเปนอยางมาก   ซึ่งในสวนของสาธารณรัฐอินโดนี เซียนั้น 
ประธานาธิบดี ซูซิโล บัมบัง ยุดโดโยโน  ไดใชกลวิธีแตงตั้งรองประธานาธิบดีจากพรรคที่มีคะแนนเสียงขาง
มากในสภาผูแทนราษฎรคือพรรค Golkar เพราะจะเปนการชวยใหการปฏิบัติงานของประธานาธิบดีราบรื่น
และเปนไปไดดวยดี  

3)  การเลือกตั้งผูแทนประชาชนชาวอินโดนีเซียและไทยไมวาจะเปนหญิงหรือชาย   ตางก็มี
สิทธิเลือกตั้งท้ังระดับชาติและระดับทองถิ่น โดยที่มีความแตกตางกันในเรื่องเกณฑอายุผูมีสิทธิเลือกตั้ง 
ซึ่งประเทศอินโดนีเซียกําหนดใหผูมีอายุตั้งแต 17 ปข้ึนไปเปนผูมีสิทธิเลือกตั้ง  สวนประเทศไทยประชาชนจะ
มีสิทธิเลือกตั้งเมื่อมีอายุ 18 ปบริบูรณ  

นอกจากนี้ แมวาท้ังสองประเทศจะเรียกวาเปน “สิทธิเลือกตั้ง” เชนเดียวกัน  แตในทางปฏิบัติ
แลว ประเทศไทยมีการกําหนดไวโดยชัดแจงในรัฐธรรมนูญ ในหมวดที่วาดวยหนาท่ีของชนชาวไทย ดังนี้ 

“มาตรา 68  บุคคลมีหนาท่ีไปใชสิทธิเลือกตั้ง 

บุคคลซึ่งไมไปเลือกตั้งโดยไมแจงเหตุอันสมควรที่ทําใหไมอาจไปเลือกตั้งได ยอมเสีย
สิทธิตามที่กฎหมายบัญญัติ 

การแจงเหตุท่ีทําใหไมอาจไปเลือกตั้งและการอํานวยความสะดวกในการไปเลือกตั้ง 
ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ” 

ในการนี้ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
และสมาชิกวุฒิสภา กําหนดใหบุคคลผูมีสิทธิเลือกตั้ง  แตไมไดไปใชสิทธิโดยไมเหตุอันควร ตองเสียสิทธิรวม 
8 ประการ  ในขณะที่สาธารณรัฐอินโดนีเซียมิไดกําหนดเรื่องการเสียสิทธิไวเชนที่ประเทศไทยกําหนด 
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5.1.2  บทวิเคราะหดานโครงสรางรัฐสภา 
1)   องคประกอบและที่มาของสมาชิกรัฐสภา   

อินโดนีเซียปกครองในระบบประธานาธิบดีโดยที่ใชรูปแบบรัฐสภาเปนแบบสภาเดี่ยว 
(Unicameral)  ซึ่งเรียกวา สภาผูแทนราษฎร หรือ DPR  มีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  550  คน  เมื่อเทียบ
สัดสวนกับจํานวนประชากรแลว (ประชากร ณ เดือนกรกฎาคม ค.ศ.2004 เทากับ 238,452,952  คน)  พบวา  
มีสัดสวนเทากับ 1 : 433,550 คน  สวนประเทศไทยปกครองในระบบรัฐสภาแบบสภาคู (Bicameral) ประกอบ
ดวย สภาผูแทนราษฎร  มีจํานวนสมาชิก 500 คน และ วุฒิสภา  มีสมาชิกจํานวน 200 คน  โดยที่ท้ังสองสภามา
จากการเลือกตั้งท่ีแตกตางกัน  ในที่นี้จะเปรียบเทียบเฉพาะสัดสวนของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตอจํานวน
ประชากร  ซึ่งเทากับ 1 : 124,559 คน (ประชากร ณ เดือน  เทากับ 62,279,603 คน) 

สภาคู และ สภาเดี่ยว  มีความแตกตางกันในกระบวนการทํางาน  กลาวคือ  สภาคูประกอบ 
ไปดวยสภาสูง (Upper House)  และสภาลาง (Lower House) ในกรณีของประเทศไทยสภาสูง  คือ วุฒิสภา  
สวนสภาลางคือสภาผูแทนราษฎร  ในขณะที่อินโดนีเซียมีเพียงสภาผูแทนราษฎรเทานั้น  ขอดีของการมี 
สองสภาคือในการปฏิบัติหนาท่ีนั้นจะมีการพิจารณากลั่นกรองโดยรอบคอบ มีการทวงติง ใหความคิดเห็น 
และขอเสนอแนะ  แตมีขอเสียคือกระบวนการพิจารณาเรื่องตองใชเวลายาวนาน ซึ่งสภาเดี่ยวก็จะมีลักษณะ 
ท่ีตรงกันขามคือการพิจารณาทําไดดวยความรวดเร็ว  แตอาจมีปญหาในเรื่องความรอบคอบ เนื่องจากผานการ
พิจารณาเพียงสภาเดียวเทานั้น ซึ่งในสวนของรัฐสภาไทยนั้น ดวยกําหนดใหวุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎร 
มาจากการเลือกตั้งท่ีตางระบบกัน ความเปนตัวแทนของประชาชนจึงตางกันไป อีกทั้งสภาผูแทนราษฎรก็แบง
สมาชิกออกเปน 2 แบบ คือแบบเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายช่ือ (Party List)  ทําใหสภาผูแทนราษฎร
ประกอบไปดวยความหลากหลายมากกวาสภาผูแทนราษฎรของอินโดนีเซีย  

2)   ภูมิลําเนาของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร    

ในกฎหมายวาดวยโครงสรางและองคประกอบของสภา DPR  MPR และ DPD  เลขที่ 22/2003  
กําหนดใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีภูมิลําเนามาอยูในเมืองหลวงของประเทศ   

5.1.3  บทวิเคราะหดานบทบาท  อํานาจหนาที่ 
1)  การริเร่ิมและพิจารณาใหความเห็นชอบรางกฎหมาย     
รัฐธรรมนูญของอินโดนีเซียกําหนดใหสภาผูแทนราษฎรมีอํานาจดานนิติบัญญัติในการออก

กฎหมายบังคับใชภายในประเทศ  โดยที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีสิทธิรวมกลุมกันเพื่อเสนอรางกฎหมายให
สภาผูแทนราษฎรพิจารณาใหความเห็นชอบไดเชนเดียวกับประเทศไทย  แตดวยเหตุท่ีรัฐบาลมีเสียงขางมาก 
ในสภาทําใหกฎหมายสวนใหญท่ีไดรับการอนุมัติออกมาบังคับใชมักเปนกฎหมายของฝายบริหารแทนที่จะ
เปนกฎหมายของฝายนิติบัญญัติตามหลักการแบงแยกอํานาจหนาท่ี 

ในการเสนอรางกฎหมายโดยสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือคณะกรรมาธิการของประเทศ 
อินโดนีเซียนั้น สามารถรองขอใหคณะกรรมาธิการนิติบัญญัติ (Legislation Council)  ตรวจสอบความสมบูรณ
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ของรางกฎหมายกอนที่จะนําเขาสูการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎรได  นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการ 
นิติบัญญัติยังมีอํานาจหนาท่ีในการกําหนด และจัดลําดับวาระการพิจารณารางกฎหมายอีกดวย 

ประชาชนชาวอินโดนีเซียไมมีสิทธิริเริ่มเสนอรางกฎหมายไดดวยตนเองซึ่งตางจากประเทศไทย
ท่ีประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 50,000 คน  สามารถเขาช่ือเสนอรางกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของชน 
ชาวไทยและแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐได 

อยางไรก็ตาม สําหรับประเทศอินโดนีเซียการเสนอรางกฎหมายที่เกี่ยวของกับทองถิ่นทําไดโดย
สภาองคกรปกครองทองถิ่น หรือ DPD ซึ่งสมาชิกมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในแตละจังหวัดๆ ละ 4 คน 
(มี 32 จังหวัด) รวมมีสมาชิกสภาองคกรปกครองทองถิ่น 128 คน มีหนาท่ีในการดูแลรักษาสิทธิของประชาชน
ในจังหวัดของตน  นอกจากนี้ DPD ยังสามารถเขารวมอภิปราย เสนอความเห็นและขอเสนอแนะในกฎหมาย 
ท่ีเกี่ยวของกับทองถิ่นในการประชุมรวมระหวาง DPD กับ DPR หรือสภาผูแทนราษฎรได  สําหรับประเทศไทย
ประชาชนสามารถเขาช่ือเสนอรางขอบัญญัติทองถิ่นเพื่อใหสภาทองถิ่นพิจารณา ใหความเห็นชอบและบังคับใช
ภายในแตละทองถิ่นไดอีกดวย  

2)  การบังคับใชกฎหมาย 
นอกเหนือจากการใชกระบวนการทางรัฐสภาเพื่อยกเลิกเพิกถอนหรือแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย

แลว รัฐสภายังเปดโอกาสใหประชาชนอินโดนีเซียมีชองทางในการเสนอใหยกเลิกเพิกถอนหรือแกไขกฎหมาย
ท่ีไมเปนธรรมหรือลิดรอนสิทธิของตนได  โดยการยื่นเรื่องรองเรียนตอหนวยงานรับเรื่องรองทุกข (People 
aspiration) เชนเดียวกับประเทศไทยที่มีกลุมงานรับเรื่องราวรองทุกขอยูท้ังในสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทน
ราษฎรและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

3)   การตั้งกระทูถามและการตอบกระทูถาม  (Interpellation หรือ Question)   
สําหรับการตั้งกระทูถามตอรัฐมนตรีและการตอบกระทูถามนั้น  ท้ังของอินโดนีเซียและไทย 

มีลักษณะเหมือนกันคือ ในกรณีท่ีรัฐมนตรีติดภารกิจไมสามารถมาตอบได  สามารถมอบหมายใหผูอื่นมาตอบ
กระทูแทนได  

4)  การตั้งคณะกรรมาธิการ  (Committee) 
คณะกรรมาธิการมีอํานาจหนาท่ีหลัก 2 ประการ  ไดแก  (1) พิจารณาใหความเห็นและขอเสนอ-

แนะเกี่ยวกับรางกฎหมายที่อยูภายในขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมาธิการคณะนั้นๆ  (2) พิจารณา 
สอบสวนหาขอเท็จจริงในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง  ซึ่งคณะกรรมาธิการของประเทศไทยและสาธารณรัฐ 
อินโดนีเซียตางก็มีภารกิจทั้งสองประการดังกลาวขางตน  อยางไรก็ตามมีความแตกตางกันในสวนของจํานวน
คณะกรรมาธิการสามัญ (Standing Committee)  กลาวคือ ประเทศไทยมีคณะกรรมาธิการสามัญสภาผูแทนราษฎร 
จํานวน 31 คณะๆ ละ 17 คน มีคณะกรรมาธิการสามัญ วุฒิสภา จํานวน 23 คณะๆ ละ 15  คน  ในขณะที่ประเทศ
อินโดนีเซีย  มีคณะกรรมาธิการสามัญเพียง 11  คณะเทานั้น แตละคณะประกอบดวยกรรมาธิการประมาณ 50 คน  
ซึ่งขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวารัฐสภาของประเทศไทยมีคณะกรรมาธิการสามัญจํานวนมาก  แตกรรมาธิการ
ในแตละคณะนั้นมีจํานวนนอยกวาสภาผูแทนราษฎรประเทศอินโดนีเซีย  อยางไรก็ตาม  แมวาจํานวน 
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คณะกรรมาธิการของอินโดนีเซียจะมีเพียง 11 คณะ  แตคณะกรรมาธิการแตละคณะมีขอบเขตอํานาจหนาท่ี 
ท่ีกวางขวางมาก  อาทิเชน  คณะกรรมาธิการ 10 รับผิดชอบดานการศึกษา เยาวชน การกีฬา การทองเที่ยว และ
ศิลปวัฒนธรรม  ดังนั้น ในทางปฏิบัติจึงมีการแบงความรับผิดชอบของกรรมาธิการแตละคนตามความ 
เชี่ยวชาญ ในแตละประเด็นจึงมีกรรมาธิการรับผิดชอบในจํานวนที่ไมแตกตางจากคณะกรรมาธิการของไทย 
ซึ่งกําหนดใหมีคณะกรรมาธิการเปนจํานวนมากและรับผิดชอบในแตละเรื่องเปนการเฉพาะ  เชน  คณะ 
กรรมาธิการแรงงาน   คณะกรรมาธิการการทองเที่ยว   เปนตน   

กรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎรอินโดนีเซียท้ังกรรมาธิการสามัญและกรรมาธิการวิสามัญ
ตองแตงตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเทานั้น สวนประเทศไทยกรรมาธิการสามัญตองแตงตั้งจากสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎร สวนกรรมาธิการวิสามัญอาจแตงตั้งบุคคลภายนอกที่มิใชสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเขามา 
เปนกรรมาธิการไดดวย 

นอกจากนี้ รัฐสภาของประเทศไทยมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมาธิการ (Sub Committee) และ
คณะกรรมาธิการวิสามัญ (Special Committee) อีกจํานวนมากมาย ซึ่งกอใหเกิดปญหาในเรื่องเวลาประชุม 
ซ้ําซอนหรือเกิดความซ้ําซอน เหลื่อมล้ําในบทบาทอํานาจหนาท่ี และกรรมาธิการไมสามารถแบงเวลาและ 
ทุมเทใหกับภารกิจไดเต็มท่ี  อีกทั้งตองใชจายงบประมาณในเรื่องเบี้ยประชุมจํานวนมากดวย  ในขณะที่ 
สภาผูแทนราษฎรของอินโดนีเซียมีอํานาจในการแตงตั้งคณะอนุกรรมาธิการและคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
เชนกัน  แตในทางปฏิบัติมีการต้ังคณะอนุกรรมาธิการและคณะกรรมาธิการวิสามัญจํานวนนอยมาก จะตั้งเมื่อ 
มีความจําเปนเพื่อใหรับผิดชอบเรื่องใดเรื่องหนึ่งเปนการเฉพาะ โดยกําหนดระยะเวลาปฏิบัติงานไวเปนการ 
แนนอน  

ในการประชุมคณะกรรมาธิการของอินโดนีเซีย คณะกรรมาธิการแตละคณะจะมีหองประชุม
ประจํา คณะละ 1 หอง  ทําใหไมมีปญหาเรื่องการไมมีหองประชุม และสามารถประชุมคณะกรรมาธิการ 
ไดตามที่กําหนดเวลาไว และเมื่อมีความจําเปนที่ตองจัดใหมีการประชุมคณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณาเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง   การกําหนดหองประชุมหากพิจารณาเพียงตัวเลขจะเห็นวาจํานวนกรรมาธิการมีมากกวา 

5)  การถอดถอน  (Impeachment) 
ท้ังประเทศไทยและอินโดนีเซียมีกลไกการตรวจสอบที่เรียกวาการถอดถอนออกจากตําแหนง 

(Impeachment) แตในกระบวนการเสนอ การพิจารณา และการถอดถอนบุคคลออกจากตําแหนงนั้นมีความ
แตกตางกันในรายละเอียด ดังนี้ 

-  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรอินโดนีเซีย จํานวนไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎร ซึ่งเทากับ 367 คน จากจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งสิ้น 550 คน มีสิทธิเขาช่ือเสนอ 
ใหถอดถอนประธานาธิบดีและหรือรองประธานาธิบดีออกจากตําแหนงได  สําหรับประเทศไทย การเขาช่ือ
เสนอใหถอดถอนบุคคลออกจากตําแหนง  รัฐธรรมนูญกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของบุคคล 3 กลุม ดังนี้ 



 
 . 
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(1)  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จํานวนไมนอยกวา 1 ใน 4  ของจํานวนสมาชิก 
ท้ังหมดของสภาผูแทนราษฎร ซึ่งเทากับ 125  คน   จากจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งสิ้น 500 คน  
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 304 วรรค 1 

(2)  ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง จํานวนไมนอยกวา 50,000 คน ตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา 304 วรรค 1 

(3)  สมาชิกวุฒิสภา จํานวนไมนอยกวา 1 ใน 4 ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาท่ี 
มีอยูของวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 304 วรรค 2   

กรณีมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จํานวนไมนอยกวา 2 ใน 5 หรือ จํานวนไมนอยกวา 
1 ใน 5 ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาท่ีมีอยูของสภาผูแทนราษฎร (แลวแตกรณี)  ยื่นญัตติอภิปรายไมไววางใจ
นายกรัฐมนตรี และหรือรัฐมนตรีวามีพฤติการณร่ํารวยผิดปกติ สอไปในทางทุจริตตอหนาท่ีราชการหรือจงใจ
ฝาฝนบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ใหยื่นคํารองขอใหถอดถอนบุคคล   ดังกลาว ออกจากตําแหนง
ดวย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 185 

-  รัฐธรรมนูญกําหนดตําแหนงท่ีอาจถูกเสนอใหถอดถอนได คือ ประธานาธิบดีและ
หรือรองประธานาธิบดีเทานั้น  สวนบุคคลท่ีอาจถูกเสนอใหถอดถอนของประเทศไทยนั้นมีจํานวนมาก ไดแก 
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
ประธานศาลปกครองสูงสุด หรืออัยการสูงสุด กรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา  ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ  กรรมการตรวจเงินแผนดิน  ผูพิพากษาหรือตุลาการ  พนักงานอัยการ หรือผูดํารงตําแหนง
ระดับสูง  ท้ังนี้ ตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญมาตรา 303 ประกอบ มาตรา 304  ซึ่งจะเห็นวาอํานาจในการ
เสนอใหถอดถอนบุคคลออกจากตําแหนงของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอินโดนีเซียนั้นมีจํากัดเฉพาะเสนอให
ถอดถอนผูบริหารระดับสูงคือประธานาธิบดี และรองประธานาธิบดีเทานั้น  แตกตางกับประเทศไทยที่สมาชิก
สภาผูแทนราษฎรมีขอบเขตอํานาจที่กวางขวางมาก สามารถเสนอใหถอดถอนไดท้ังฝายบริหาร ฝายนิติบัญญัติ
ดวยกัน ฝายตุลาการ อีกทั้ง   ยังสามารถเสนอใหถอดถอนบุคคลที่ดํารงตําแหนงในองคกรอิสระตางๆ รวมท้ัง
ขาราชการระดับสูง   ไดอีกดวย  

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ.2542  มาตรา 4 กําหนด “ผูดํารงตําแหนงระดับสูง”  หมายความวา  ผูดํารงตําแหนงหัวหนาสวนราชการ
ระดับกรม  ทบวงหรือกระทรวง  สําหรับขาราชการพลเรือน  ผูดํารงตําแหนงผูบัญชาการเหลาทัพ  หรือ 
ผูบัญชาการทหารสูงสุด สําหรับขาราชการทหาร  ผูดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  ผูดํารงตําแหนง
ปลัดกรุงเทพมหานคร   กรรมการและผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ  หัวหนาหนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ท่ีมีฐานะเปนนิติบุคคล หรือผูดํารงตําแหนงตามที่กฎหมายอื่นบัญญัติ   

-  รัฐธรรมนูญอินโดนีเซียกําหนดใหศาลรัฐธรรมนูญเปนองคกรที่มีอํานาจหนาท่ีในการ
พิจารณาไตสวนขอเท็จจริงวาขอกลาวหาใหถอดถอนประธานาธิบดีและหรือรองประธานาธิบดีนั้น  มีมูล 
หรือไม สวนประเทศไทยมอบอํานาจดังกลาวใหแกคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
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นางสาวปทมา  สูบกําปง และ นางสาวทวิติยา  สินธุพงศ                                      สํานักวิจัยและพัฒนา    สถาบันพระปกเกลา 

หรือ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งไมวาจะเปนศาลรัฐธรรมนูญของอินโดนีเซียหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. ของ
ไทย ตางก็มีบทบาทอํานาจหนาท่ีเพียงสืบสวนสอบสวนและชี้มูลความผิดเทานั้น  มิไดมีอํานาจ หนาท่ีวินิจฉัย 
ช้ีขาดหรือใหถอดถอนบุคคลที่ถูกกลาวหาออกจากตําแหนงแตอยางใด 

-  ในกระบวนการพิจารณาถอดถอนประธานาธิบดีและหรือรองประธานาธิบดีของ        
อินโดนีเซีย อํานาจในการวินิจฉัยช้ีขาดใหถอดถอนออกจากตําแหนงเปนของสภาที่ปรึกษาประชาชน ซึ่งโดย
โครงสรางและองคประกอบแลว สมาชิกจํานวน 550  คน เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  อีกจํานวน 128 คน 
เปนสมาชิกสภาองคกรปกครองทองถิ่น   ดังนั้น จึงพอจะสรุปไดวาองคกรที่มีอํานาจหนาท่ีวินิจฉัยช้ีขาด 
ใหถอดถอนออกจากตําแหนงก็คือสภาผูแทนราษฎรนั่นเ อง  ในขณะที่ประเทศไทยวุฒิสภาซึ่งเปนสวนหนึ่ง
ของรัฐสภาเปนองคกรท่ีมีอํานาจหนาท่ีดังกลาว 

-  การพิจารณาใหถอดถอนประธานาธิบดีและหรือรองประธานาธิบดีตองมีสมาชิก 
สภาที่ปรึกษาประชาชนเขารวมประชุมไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด ซึ่งเทากับ 509 คน  
จากทั้งหมด 678 คน และมติใหถอดถอนตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนสมาชิกที่เขารวม
ประชุม  สวนมติใหถอดถอนบุคคลออกจากตําแหนงโดยสมาชิกวุฒิสภาของไทยนั้น รัฐธรรมนูญกําหนดให
ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 5 ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาท่ีมีอยูของวุฒิสภา  ซึ่งเทากับ 120 คน  
จากสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมด 200 คน  

จากขอมูลดังกลาวขางตน อาจสรุปไดวาการดําเนินการเพื่อใหมีการพิจารณาถอดถอน 
(Impeachment) บุคคลออกจากตําแหนงของประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซียนั้นทําไดยากกวาประเทศไทย 
กลาวคือ  สัดสวนจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่จะตองเขาช่ือเสนอถอดถอน และจํานวนคะแนนเสียง
สําหรับการชี้ขาดใหถอดถอนบุคคลออกจากตําแหนงมีจํานวนมากกวาของประเทศไทย   ซึ่งอาจทําใหเขาใจ 
ไดวาการเสนอใหถอดถอนและการวินิจฉัยช้ีขาดใหถอดถอนประธานาธิบดีและหรือรองประธานาธิบดีของ 
อินโดนีเซียออกจากตําแหนงทําไดยากกวาการถอดถอนบุคคลออกจากตําแหนงตามกระบวนการถอดถอน 
ของประทศไทย   แตในความเปนจริงกลับเปนไปในทางตรงกันขามเนื่องจากมีการเสนอใหถอดถอน
ประธานาธิบดี อับดุร   เราะหมาน  วาฮิด ออกจากตําแหนง ซึ่งสภาท่ีปรึกษาประชาชนไดมีมติใหถอดถอน 
นายวาฮิด  ออกจากตําแหนงไปแลวเมื่อเดือนกรกฎาคม ค.ศ.2001  ในขณะที่ประเทศไทยนับตั้งแตประกาศใช
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน ยังไมมีการถอดถอนผูใดออกจากตําแหนงแมแตคนเดียว ซึ่งอาจเปนการแสดงถึง 
ประสิทธิภาพของกลไกการถอดถอน หรือ ในทางตรงกันขามอาจเปนการแสดงใหเห็นถึงบทบาทและอิทธิพล
ของสภาที่ปรึกษาประชาชนของอินโดนีเซีย   ดังนั้น การพิจารณาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกลไก 
มาตรการถอดถอนบุคคลออกจากตําแหนง ควรพิจารณาเงื่อนไขและองคประกอบอื่นๆ ประกอบดวย  

อยางไรก็ตาม แมวาจะยังไมมีการพิจารณาถอดถอนบุคคลใดออกจากตําแหนงก็ตาม ได
มีการริเริ่มเสนอใหถอดถอนบุคคลออกจากตําแหนง ดวยขอกลาวหาตางๆ ดังตอไปนี้ 

(1)  พลเอกชวลิต  ยงใจยุทธ  ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร พรอมสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรจํานวน 115 คน ไดรองขอตอประธานวุฒิสภา เพื่อใหถอดถอนนายสุเทพ  เทือกสุบรรณ  



 
 . 
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รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม  ดวยขอกลาวหาที่วามีพฤติการณสอไปในทางทุจริตตอหนาท่ี  สอวากระทํา
ผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการหรือสอวาจงใจใชอํานาจหนาท่ีขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  

คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาไตสวนแลวมีมติเปนเอกฉันท ดวยคะแนนเสียง 
9 เสียงวาขอกลาวหานายสุเทพ  เทือกสุบรรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม วามีพฤติการณสอไปในทาง
ทุจริตตอหนาท่ี สอวากระทําผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการหรือสอวาใชอํานาจหนาท่ีขัดตอบทบัญญัติแหง 
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายไมมีมูล ใหขอกลาวหานั้นตกไป และใหจัดทํารายงานผลการไตสวนขอเท็จจริงเสนอ
ตอประธานวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 305 วรรคสองตอไป 

(2)  นายทองกอน  วงศสมุทร  และคณะ จํานวน 163,126 คน รวมกันเขาช่ือรอง
ขอตอประธานวุฒิสภา เพื่อใหถอดถอนนายชวน  หลีกภัย นายกรัฐมนตรี และนายธารินทร  นิมมานเหมินท  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ดวยขอกลาวหาวาใชอํานาจหนาท่ีขัดตอบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา 
27 มาตรา 29 มาตรา 30 มาตรา 48 มาตรา 201 มาตรา 205 และมาตรา 212   

คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาไตสวนแลวมีมติเปนเอกฉันทวาขอกลาวหาตาม
คํารองขอใหถอดถอนนายชวน  หลีกภัย นายกรัฐมนตรี  และนายธานินทร  นิมมานเหมินท  รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลัง ออกจากตําแหนง ไมมีมูล ใหขอกลาวหานั้นตกไป ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 53 ใหสงรายงานไปยังประธานวุฒิสภาโดยเร็ว
ตอไป 

(3)  มีการยื่นญัตติขอเปดอภิปรายไมไววางใจรัฐมนตรี โดยที่นายชวน  หลีกภัย 
และสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จํานวน 132 คน เสนอคํารองตอประธานวุฒิสภาเพื่อใหถอดถอนใหถอดถอน             
รัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีออกจากตําแหนงรวม จํานวน 9 คน ดังนี้ 

- นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ     รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลัง 

- รอยเอกสุชาติ  เชาววิศิษฐ     รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง 
- นายพิทักษ  อินทรวิทยนันท     รองนายกรัฐมนตรี  
- นายวันมูหะมัดนอร มะทา     รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 
- นายสุวิทย คุณกิตติ  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
- พลเอกชวลิต  ยงใจยุทธ  รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงกลาโหม 
- พลเอกยุทธศักดิ์  ศศิประภา  รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงกลาโหม 
- นายสมศักดิ์  เทพสุทิน  รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  
- นายประพัฒน  ปญญาชาติรักษ   รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ 
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ในการนี้ ประธานวุฒิสภาไดสงใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อดําเนินการไตสวน
ขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน  นําเสนอรายงานตอวุฒิสภาเพื่อพิจารณาถอดถอนตอไป    ซึ่ง 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาไตสวนแลวมีมติวาขอกลาวหาตามคํารองขอใหถอดถอนรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรี ดังกลาวขางตน ออกจากตําแหนง ไมมีมูล ใหขอกลาวหานั้นตกไป  

(4)  พลตรีสนั่น ขจรประศาสน และคณะ จํานวน  60,000 คน  รวมกันเขาช่ือ 
รองขอตอประธานวุฒิสภาเพื่อใหถอดถอนนายกมล  ทองธรรมชาติ   นายผัน  จันทรปาน  นายศักดิ์  เตชาชาญ 
และนายจุมพล  ณ สงขลา  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ดวยขอกลาวหาวามีพฤติการณสอวากระทําผิดตอตําแหนง
หนาท่ีราชการ สอวากระทําผิดตอตําแหนงหนาท่ีในการยุติธรรม หรือสอวาจงใจใชอํานาจ หนาท่ีขัดตอ 
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ     

คณะกรรมการ ป.ป.ช. รับเรื่องไวพิจารณาไตสวน อยางไรก็ตาม เมื่อตรวจสอบ
รายช่ือผู เขาช่ือพบวามีประชาชนผูเขาช่ือยื่นถอนถอน  จํานวน 46 ราย ท่ีเสียชีวิตกอนที่จะลงลายมือช่ือ 
ในเอกสาร และมีการดําเนินคดีกับพลตรีสนั่น ขจรประศาสตร กับพวก ในขอหารวมกันปลอมและใชเอกสาร
ปลอม และรวมกันแจงขอความอันเปนเท็จแกเจาพนักงาน ซึ่งอาจทําใหผูอื่นหรือประชาชนเสียหาย 

6)  การรวมเปนกลุมการเมือง  (Factions) 
สภาผูแทนราษฎรของอินโดนีเซียมีการรวมตัวเปนกันเปนกลุมการเมือง ซึ่งมีพรรคการเมือง 

ไดรับเลือกตั้งเขาไปในสภาผูแทนราษฎรทั้งหมด 17 พรรค มีการรวมเปนกลุมการเมือง 10 กลุม ดังรายละเอียด
ในบทที่ 3  กลุมการเมืองนี้เปนสวนสําคัญในการกําหนดสัดสวนจํานวนกรรมาธิการแตละคณะ  หากกลุม 
การเมืองมีจํานวนสมาชิกในกลุมการเมืองมากก็จะไดรับการจัดสรรใหเปนกรรมาธิการมากตามไปดวย สมาชิก
สภาผูแทนราษฎรคนใดไดรับเลือกเปนประธานกลุมการเมืองจะมีสิทธิไดรับผูชวยปฏิบัติงานเพิ่มจากเดิม 
อีก 1 คน     

นอกจากนี้กลุมการเมืองยังมีบทบาทในการเสนอชื่อสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพื่อใหท่ีประชุม
สภาผูแทนราษฎรเลือกเปนประธานสภาและหรือรองประธานสภาดวย  

กลุมการเมืองมีการประชุมสมาชิกในกลุมการเมืองทุกสัปดาห เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับบทบาท
อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของกลุมการเมือง  โดยที่ในการลงมติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้นสมาชิกในกลุม
การเมืองเดียวกันจะลงมติเชนเดียวกัน ซึ่งนับเปนจุดเดนของกลไกการรวมตัวเปนกลุมการเมืองเพราะจะชวย 
ทําใหพรรคการเมืองท่ีมีจํานวนสมาชิกในสภาผูแทนราษฎรนอย สามารถใชสิทธิใชเสียงลงมติในสภาได  
ไมถูกผูกขาดหรือเปนไปตามมติของพรรคการเมืองท่ีมีสมาชิกจํานวนมากเทานั้น          

สําหรับรัฐสภาของประเทศไทย ไมมีการรวมตัวเปนกลุมการเมืองเชนเดียวกับประเทศ 
อินโดนีเซีย  การกําหนดสัดสวนและจัดสรรจํานวนกรรมาธิการพิจารณาจากจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ของแตละพรรคการเมือง  การรวมกลุมของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนลักษณะ ”กลุมหรือมุง” ภายในสังกัด
ของพรรคการเมือง  โดยมีช่ือเรียกตามลักษณะเดนของกลุมนั้นๆ อาทิเชน กลุมวังน้ําเย็น วังบัวบาน  ซึ่งเปน 
การรวมกลุมอยางไมเปนทางการ  ในทางปฏิบัติการลงมติของสมาชิกในกลุมการเมืองของไทยตองเปนไป 
ตามมติของพรรคการเมือง     



 
 . 
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การศึกษาเปรียบเทียบรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคเอเชีย : กรณีศึกษาสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

5.1.4  บทวิเคราะหดานหนวยงานสนับสนุนการทํางานของรัฐสภา 

1)  หนวยงานที่ทําหนาที่สนับสนุนการทํางานหรือเปนหนวยธุรการใหกับสภาผูแทนราษฎร 
อินโดนีเซีย  คือ  สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ซึ่งเปนสวนราชการที่จัดตั้งข้ึน โดยมีโครงสรางและ
การจัดแบงสวนงานภารกิจ ตามที่กําหนดไวในกฎหมายที่เรียกวา กฎหมายวาดวยโครงสรางใหมของสํานักงาน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร เลขที่ 23/2003 ซึ่งประกาศใชเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม ค.ศ.2005   ดังปรากฏในภาพ 
3.1  ในบทที่ 3  

สวนของประเทศไทยนั้น เนื่องจากมีรูปแบบสภาเปนแบบสภาคู จึงมีสํานักงานเลขาธิการ 
สภาผูแทนราษฎรและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ทําหนาท่ีเปนหนวยงานธุรการ  สนับสนุนการทํางาน 
ของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา ตามลําดับ ท้ังนี้ ตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติจัดระเบียบปฏิบัติ 
ราชการฝายรัฐสภา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2535  กําหนดใหมีสวนราชการสังกัดรัฐสภา  คือ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรและสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา มีฐานะเทียบเทากรมและเปนนิติบุคคล   

2)  เจาหนาที่ซ่ึงปฏิบัติงานในสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรของประเทศอินโดนีเซีย 
มีสถานะเปน “ขาราชการพลเรือน” (Civil Servant)   เชนเดียวกับขาราชการในหนวยงานราชการอื่นๆ อยู 
ภายใตการบังคับบัญชา กํากับดูแลของฝายบริหาร  คือ ประธานาธิบดี ซึ่งแตกตางจากเจาหนาท่ีในสํานักงาน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎรและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาของประเทศไทย ท่ีมีกฎหมายกําหนดใหมีสถานะ
เปน “ขาราชการฝายรัฐสภา”  อยูภายใตสายการบังคับบัญชาของฝายนิติบัญญัติตามลําดับช้ัน  โดยที่ในการ
บริหารงานบุคคลนั้น มีองคกรเรียกวา “คณะกรรมการขาราชการฝายรัฐสภา” (ก.ร.) ทําหนาท่ีในการควบคุม  
ดูแล ขาราชการฝายรัฐสภา ซึ่งดวยระบบการบริหารงานบุคคลและสถานะของเจาหนาท่ีของประเทศไทยอาจมี
ขอดีในดานที่ทําใหการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีสอดคลองกับความตองการของสมาชิกรัฐสภา  การทําหนาท่ี 
ในการสนับสนุนดานตางๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหรัฐสภาและสมาชิกรัฐสภา 
แสดงบทบาทอํานาจหนาท่ีไดเต็มท่ี โดยเฉพาะอยางยิ่งการควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
เนื่องจากไมตองหวั่นเกรงอํานาจหรือการแทรกแซงจากฝายบริหารเพราะมิไดมีอํานาจใหคุณใหโทษแก 
ขาราชการฝายรัฐสภาได   

อยางไรก็ตาม จากการสัมภาษณพูดคุยกับเจาหนาท่ีสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร  
อินโดนีเซีย ไดรับทราบแนวคิดท่ีนาสนใจวาการที่มีสถานะเปนขาราชการ อยูภายใตสังกัดฝายบริหารก็มีขอดี 
เพราะสามารถปฏิบัติงานตามหนาท่ีไดอยางเต็มที่ โดยไมตองกังวลวาสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรจะใชเปนขอมูลในการใหคุณใหโทษดวยอคติได เนื่องจากเปนขาราชการที่อยูภายใตการควบคุม ดูแล
ของฝายบริหาร 

3)  สัดสวนของเจาหนาที่ตอจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร     การใหบริการตอสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎรถือเปนหนาท่ีหลักประการหนึ่งของเจาหนาท่ีในสํานักงานเลขาธิการ   ฉะนั้น  หาก 
เปรียบเทียบสัดสวนของเจาหนาท่ีตอจํานวนสมาชิก  พบวา  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของอินโดนีเซีย 
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1 คน  มีเจาหนาท่ีของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร  ใหบริการจํานวน 2.57 คน (1 : 2.57)   สําหรับ
ประเทศไทย  พบวา  อัตรากําลังของเจาหนาท่ีท่ีปรากฏตามกรอบอัตรากําลังกับจํานวนที่มีอยูจริงนั้นแตกตาง
กันในทั้งสองสภา ผูวิจัยจึงไดทําการเปรียบเทียบไวท้ังสองแบบ  ดังนี้ 

สัดสวนการใหบริการของเจาหนาท่ีสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรตามอัตรากําลังเต็ม
กรอบที่กําหนดไว   คือ  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 1 คน  จะมีเจาหนาท่ีใหบริการจํานวน 3.98 คน  (1 : 3.98)   
หากพิจารณาตามอัตรากําลังท่ีมีอยูจริง  พบวา  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 1 คน  จะมีเจาหนาท่ีใหบริการจํานวน 
2.71 คน  (1 : 2.71)    

สัดส วนการใหบริก ารของเจ าหน าท่ี สํ านั กงาน เลขาธิการวุฒิ สภาตามอัตรากํ าลั ง 
เต็มกรอบที่กําหนดไว   คือ  สมาชิกวุฒิสภา 1 คน   จะมีเจาหนาท่ีใหบริการจํานวน   5.74  คน   (1 : 5.74)    
หากพิจารณาตามอัตรากําลังท่ีมีอยูจริง  พบวา  สมาชิกวุฒิสภา 1 คน  จะมีเจาหนาท่ีใหบริการจํานวน 3.32 คน  
(1 : 3.32)    

ตาราง 5.1  :   เปรียบเทียบสัดสวนการใหบริการของเจาหนาท่ีสํานักงานเลขาธิการ 
 

ที่ หนวยงาน จํานวนสมาชิก จํานวน 
เจาหนาที่ สัดสวน 

1 สภาผูแทนราษฎรอินโดนีเซีย 1,417 1 : 2.57 

2 สภาผูแทนราษฎรอินโดนีเซีย 
550 

1,370 1 : 2.49 

3 สภาผูแทนราษฎรของไทย  
(ตามกรอบอัตรากําลัง) 1,992 1 : 3.98 

4 สภาผูแทนราษฎร (ตามที่มีอยูจริง) 
500 

1,355 1 : 2.71 

5 วุฒิสภาของไทย (ตามกรอบอัตรากําลัง) 1,149 1 : 5.74 

6 วุฒิสภาของไทย (ตามที่มีอยูจริง) 
200 

664 1 : 3.32 

4)  การจัดหลักสูตรฝกอบรม    สําหรับบริการดานการเพิ่มพูนความรูและพัฒนาศักยภาพของ
บุคคลนั้น   ทางสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรของอินโดนีเซีย  ไมมีการจัดบริการดานนี้ใหแกสมาชิก
สภาผูแทนราษฎร  เนื่องจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดรับคาตอบแทนสูงอยูแลว  หากมีความสนใจ 
ในประเด็นใดเปนพิเศษสามารถใชงบประมาณสวนตัวในการศึกษาเพิ่มเติมดวยตนเองได  ดังนั้น การบริการ
ดานการฝกอบรมซึ่งรับผิดชอบโดยฝายฝกอบรมและการศึกษา (Training and Education Department)  จึงมุง
เนนที่การพัฒนาบุคลากรภายในสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรเทานั้น 

สวนในประเทศไทยมีหนวยงานภายในที่ ทําหนาท่ีจัดหลักสูตรฝกอบรมใหแกสมาชิก 
ท้ังสองสภา รวมถึงเจาหนาท่ีสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร และสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาดวย   
อีกทั้งยังมีสถาบันวิชาการภายนอกจัดการศึกษา และหลักสูตรฝกอบรมใหอีกดวย 
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5)  ที่ปรึกษาและผูชวยประจําตัวของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร     สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของ
อินโดนีเซียมี ท่ีปรึกษาและผูชวยประจําตัวไดอยางละ 1 คน  โดยที่ทางสํานักงานเลขาธิการสนับสนุน 
คาตอบแทนใหท่ีปรึกษาไดรับคาตอบแทน 4,500,000 รูเปยร หรือประมาณ 22,500 บาทตอเดือน  สวนผูชวย
ประจําตัวไดรับคาตอบแทน 2,000,000 รูเปยร หรือประมาณ 10,000 บาทตอเดือน  หากสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรมีผูชวยเพิ่มเติมตองรับภาระคาใชจายนั้นเอง    

ในกรณีท่ีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งทําหนาท่ีเปนประธานกลุมการเมือง (faction) ทาง 
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรจะสนับสนุนคาตอบแทนผูชวยเพิ่มไดอีก 1 คน 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาของประเทศไทย มีผูชวยดําเนินงานจํานวน 5 คน
ซึ่งทางสํานักงานเลขาธิการสนับสนุนคาตอบแทนรายเดือนๆ ละ 10,000 บาท  นอกจากนี้ ยังมีผูเชี่ยวชาญ
ประจําตัวหรือท่ีปรึกษาไดอีกคนละ 1 คน   โดยมีคาตอบแทนใหท่ีปรึกษาเดือนละ 20,000 บาท   หากมี 
ผูเชี่ยวชาญประจําตัวหรือผูชวยดําเนินงานมากกวานี้ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาจะตองจาย 
คาตอบแทนใหสวนที่เกินมาเอง     

6)  ที่พัก และสิ่งอํานวยความสะดวก     ทางสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรของอินโด- 
นีเซียจัดใหมีบานพักสวนตัวสําหรับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแตละคนอยูในเมืองหลวง   ท้ังนี้ พรอมดวย 
สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ  เชน  คาน้ําประปา  คาไฟฟา  คาโทรศัพท  คนทําความสะอาด   เปนตน  และดวย
เหตุท่ีมีการปฏิรูปทางการเมืองครั้งลาสุดทําใหมีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร    เพิ่มข้ึนจากเดิมอีก 50 คน  
ทําใหบานพักที่มีอยูไมเพียงพอ  สวนเพิ่ม 50 หลังจึงอยูในระหวางการกอสราง  การใหบริการบานพักนี้ ใหใช
สิทธิอยูอาศัยไดระหวางการดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเทานั้น เมื่อพนจากตําแหนงไปแลวจะตอง
คืนบานเพื่อใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรคนใหมเขาใชบริการตอไป 

นอกจากนี้ ยังมีบังกาโลสําหรับพักผอนในชวงวันหยุดใหดวย (บังกาโลตั้งอยูในเมืองทองเที่ยว
และเปนบริการท่ีจัดใหใชรวมกัน  จึงตองมีการสํารองที่พักลวงหนากอนเดินทาง)  การบริการดานนี้ถือเปน
ความแตกตางที่สําคัญประการหนึ่ง  เพราะประเทศไทยไมมีการสนับสนุนหรือใหบริการในเรื่องแกสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 

การใหบริการบานพัก บังกะโลเปนการใหบริการพรอมสิ่งอํานวยความสะดวกอีกหลายๆ 
ประการ โดยที่มีหนวยงานที่มีหนาท่ีรับผิดชอบโดยตรงคือ ฝายดูแลซอมแซมบานพักและบังกาโล (Housing and 
Bungalows Maintenance Department)  

7)  บริการดานสุขภาพ     บริการที่ทางสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรจัดใหมีท้ัง 
การตรวจสุขภาพประจําป และการใหสิทธิรักษาพยาบาล   โดยการตรวจสุขภาพประจําปจัดใหเฉพาะสมาชิก
สภาผูแทนราษฎร และผูบริหารระดับสูงของสํานักงานเลขาธิการเทานั้น   สวนการใหสิทธิรักษาพยาบาลจัดให
เฉพาะสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  ภรรยาหรือสามี และบุตรอีก 3 คนที่มีอายุต่ํากวา 25 ป 
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นางสาวปทมา  สูบกําปง และ นางสาวทวิติยา  สินธุพงศ                                      สํานักวิจัยและพัฒนา    สถาบันพระปกเกลา 

อีกทั้ง ยังมีบริการดานสุขภาพอื่นๆ  เชน  มีหองบริการการแพทย  ซึ่งมีแพทย  พยาบาลหลาย
สาขาประจําอยู  ไดแก  อายุรแพทย   ทันตแพทย  ผดุงครรภ และผูชวยปฏิบัติการ  เปนตน รวมมีเจาหนาท่ีใน
ฝายนี้ท้ังสิ้น 50  คน    

นอกจากนี้  ยังมีศูนยกีฬา ซึ่งประกอบดวย  สนามเทนนิส  สนามแบดมินตัน  สระวายน้ําและ
สถานที่ อ อกกํ าลั งก าย  (fitness center) ไว ให บ ริ ก ารแก สม าชิ กสภ าผู แทน ราษฎรและ เจ าหน า ท่ี 
ภายในสํานักงานเลขาธิการดวย และเพื่อเปนการสงเสริมสุขภาพที่ดีของเจาหนาท่ี  ฝายบริหารจึงมีนโยบายให
เจาหนาท่ีออกกําลังกายรวมกันในทุกเชาวันศุกรดวย 

8)  หองสมุด    จากการสังเกตการณและสัมภาษณพูดคุยแบบไมเปนทางการกับเจาหนาท่ี 
หองสมุด  พบวา ในแตละเดือนมีผูสนใจใชบริการหองสมุดไมมากนัก  บรรณารักษมีหนาท่ีใหบริการสืบคน
ขอมูลใหแกผูสนใจ ท้ังท่ีเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  ท่ีปรึกษาหรือผูชวยของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร   
เจาหนาท่ีภายในสํานักงานเลขาธิการ  รวมถึงประชาชนทั่วไปดวย  โดยสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมักสงผูชวย
ดําเนินงานมาขอรับบริการ  สิ่งท่ีนาสังเกต คือ หองสมุดนี้มีหนังสือไมมากนัก มีหนังสือจํานวนทั้งสิ้นเพียง 
35,000 เลมเทานั้น  ประกอบกับไมมีการระบุเลขหมูไวท่ีหนังสือแตละเลม  แตใชความเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคล
ของบรรณารักษในการสืบคนหนังสือ หากมีผูมาขอรับบริการสืบคนและยืมหนังสือจํานวนมากกวาท่ีเปนอยูใน
ปจจุบัน อาจไมสามารถใหบริการไดทันตามความตองการ  

ขอจํากัดอีกประการในการใหบริการของหองสมุด สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร  
อินโดนีเซียคือไมมีการรับวารสาร (Journal) ไวใหบริการ ไมมีบริการยืม-คืนระหวางหองสมุดหรือหนวยงาน
ภายนอกอื่น  มีเพียงหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ และกฤตภาคขาว (News Clipping) และเอกสารที่มาจาก 
หนวยงานภายนอกสงมาให  เชน  จากสถานทูตสหรัฐอเมริกา สถานทูตญ่ีปุน เทานั้น  อีกทั้งระบบ Intranet  
ก็ยังคงอยูระหวางการวางระบบและติดตั้ง เนื่องจากมีการยายที่ทําการหองสมุด  

ระยะเวลาและจํานวนหนังสือท่ีสามารถขอยืมไดในแตละครั้ง  พบวา  สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร และ เจาหนาท่ีสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรสามารถขอยืมหนังสือไดคราวละ 4 เลม  ระยะ
เวลา 2 สัปดาห  สวนบุคคลภายนอกทําไดเพียงขอดูและถายสําเนาเอกสารเทานั้น 

จากขอมูลดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นวาหองสมุดของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
อินโดนีเซีย มีขอจํากัดในการใหบริการจํานวนมากมายหลายประการ  ซึ่งโดยลักษณะงานของหองสมุดแลว 
เปนงานที่มีความสําคัญและจําเปนตอการแสดงบทบาทอํานาจหนาท่ีของสภาผูแทนราษฎรและสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎร  เพราะในการทําหนาท่ีดังกลาวจะจําเปนตองใชความรู และขอมูลขาวสาร  สารสนเทศ  

9)  หนวยสนับสนุนดานวิชาการ   การแบงงานภายในสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
ของอินโดนีเซีย  หนวยงานหลักที่ทําหนาท่ีสนับสนุนดานวิชาการเปนหนาท่ีของศูนยวิจัยและใหบริการขอมูล
ขาวสาร (Center for Research and Information Services)   ถึงแมจะใชช่ือวาศูนยวิจัย และเรียกเจาหนาท่ีวา 
นักวิจัย  แตในหนวยงานนี้ไมมีการทําวิจัยดวยตนเอง  มีเพียงการบริการรวบรวม  สรุปและวิเคราะหขอมูล 
ใน  5  ดานหลัก   อันประกอบดวย   ดานเศรษฐกิจ   ดานสวัสดิการสังคม  ดานการเมือง   ดานการตางประเทศ  
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และดานกฎหมาย  นําเสนอเอกสารบทวิเคราะหซึ่งเปน hot issue แกคณะกรรมาธิการชุดตางๆ ท่ีมีภารกิจ 
เกี่ยวของเพื่อประกอบการตัดสินใจ และเสนอแกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามที่รองขอ   อีกทั้ง มีการทํา 
วารสารวิชาการออกเปนรายไตรมาสดวย 

ในกรณีท่ีมีการรองขอใหศึกษาวิจัยหรือวิเคราะหขอมูลอื่น นอกเหนือจาก  5  ดาน  ดังกลาว  
เชน  ดานวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี   นิวเคลียร  จําเปนตองใหคณะกรรมาธิการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
และมอบหมายใหนักวิชาการภายนอกเปนผูดําเนินการ    

การใหบริการดานวิชาการเปนภารกิจหรืออยูในความรับผิดชอบของหนวยงานภายใน 
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรเทานั้น  อินโดนีเซียไมมีการจัดตั้งสถาบันวิชาการในลักษณะเดียวกับ
สถาบันพระปกเกลา ซึ่งอยูใตการกํากับดูแลของประธานรัฐสภา เพื่อใหดําเนินงานดานการศึกษาวิจัย หรือ 
จัดการศึกษา ฝกอบรม รวมท้ังใหบริการทางดานวิชาการแกสมาชิกรัฐสภา 

10)  งบประมาณของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร   ท้ังงบประมาณในการบริหาร
สํานักงานและคาจาง เงินเดือนของเจาหนาท่ีในสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรทั้งหมดจะผนวกไวกับ 
งบประมาณของฝายบริหาร ซึ่งตรงกันขามกับประเทศไทย งบประมาณสําหรับการ  บริหารงานของสํานักงาน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎรและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภารวมอยูในงบประมาณของฝายนิติบัญญัติ  
แตอยางไรก็ตามสัดสวนจํานวนงบประมาณของฝายนิติบัญญัติของทั้งสองประเทศมีจํานวนนอยกวา 
งบประมาณของฝายบริหารเชนเดียวกัน       

11)  หองทํางาน   สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรอินโดนีเซียไดจัดใหมีหองทํางาน
สําหรับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ตั้งอยู ณ อาคารนุสันทารา 1 (Nusantara I) ช้ัน 3–23  ขนาดกวาง ประมาณ  
3 เมตร ยาวประมาณ 5 เมตร โดยมีหองทํางานของผูชวยอยูดานหนา กวางประมาณ 3 เมตร ยาวประมาณ 2 
เมตร ภายในหองทํางานจะมีสิ่งอํานวยความสะดวก ไดแก  คอมพิวเตอร 1 เครื่อง โทรศัพท อินเตอรเน็ต  
สวนสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ  เชน  โทรสาร  โทรทัศน  หากตองการใชจะตองจัดหามาเอง  สําหรับประเทศ
ไทยไมมีการจัดหองทํางานใหแกสมาชิกรัฐสภา สมาชิกรัฐสภาตองใชสํานักงานของตนเองเปนที่ปฏิบัติงาน 
และตองรับผิดชอบคาใชจายตางๆ ดวยตนเองทั้งหมด     

5.2  ขอเสนอแนะ 
จากการศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับรัฐสภาและหนวยงานสนับสนุนการทํางานของสภา ดังท่ีไดกลาว 

ในรายละเอียดมาแลวขางตน  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อใหเปนแนวทางในการดําเนินงานของรัฐสภา รวมท้ัง
สํานักงานเลขาธิการของทั้งสภา ดังตอไปนี้  

5.2.1  แมจะมีการปฏิรูปโครงสรางสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรของอินโดนีเซีย เพื่อรองรับ
การปฏิรูปการเมือง ทําใหบทบาทอํานาจหนาท่ีของสภาผูแทนราษฎรเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่มีบทบาท
อํานาจหนาท่ีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งทําใหสํานักงานและขาราชการสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรมีหนาท่ี 
ความรับผิดชอบมากขึ้นตามไปดวย แตดวยวิสัยทัศนของผูนําองคกรที่เนนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
เพื่อรองรับภารกิจใหมท่ีเปลี่ยนแปลงไปและปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งผูวิจัยเห็นวาเปนวิสัยทัศน แนวทางที่
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เหมาะสมสําหรับการทํางานในยุคปฏิรูป และจะชวยใหการทํางานมี ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน หากมีการนํา
เทคโนโลยี สารสนเทศมาชวยเสริมการทํางานดวย 

5.2.2  สถานที่ทํางานหรือหองทํางานเปนสวนสําคัญที่มีผลตอการปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภา  
ดังนั้น ผูวิจัยเห็นวาจําเปนที่จะตองจัดหาหองทํางานใหสมาชิกรัฐสภา พรอมวัสดุอุปกรณท่ีจําเปนสําหรับการ
ปฏิบัติงาน เชน คอมพิวเตอร ระบบอินเตอรเน็ต อินทราเน็ต เพื่อใหสามารถติดตอ  สื่อสารแ ละเขาถึงขอมูล
สารสนเทศไดทันทวงที  ในอนาคตหากรัฐสภามีสถานที่ตั้งแหงใหม ควรจัดใหมีหองทํางานสําหรับสมาชิก 
รัฐสภา พรอมสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการปฏิบัติงานดวย  

5.2.3  ผูชวยดําเนินงานสมาชิกรัฐสภา     สมาชิกรัฐสภาของไทยมีผูชวยดําเนินงานจํานวนถึง 5 คน  
ซึ่งคอนขางมากเกินความจําเปนเมื่อเปรียบเทียบกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของอินโดนีเซีย   ดังนั้น ผูวิจัย 
เห็นควรลดจํานวนผูชวยดําเนินงานสมาชิกรัฐสภาลง โดยท่ีมีการปรับเพิ่มเงินคาตอบแทนใหผูชวยสวนที่เหลือ 
ท้ังนี้เพื่อเอื้อประโยชนในการจางบุคคลท่ีมีความรู สามารถ ท่ีจะใหการสนับสนุนเชิงวิชาการแกสมาชิกรัฐสภา
ได  

นอกจากนี้ การอบรม เพื่อการเพิ่มพูนความรู และการพัฒนาศักยภาพแกผูชวยดําเนินงานสมาชิก 
รัฐสภาก็มีความจําเปน และควรจัดใหมีการอบรมอยางตอเนื่องเพื่อใหไดรับความรูใหมท่ีทันตอเหตุการณ 
อันจะเปนประโยชนตอการดําเนินงานของสมาชิกรัฐสภา ท้ังนี้ การใหบริการดานฝกอบรมแกผูชวยดําเนินงาน
สมาชิกรัฐสภาและสมาชิกรัฐสภา ซึ่งดําเนินการโดยสถาบันพระปกเกลานั้นเปนสิ่งท่ีควรธํารงไว แตควรมีการ
พัฒนาปรับปรุงใหตรงกับความตองการที่แทจริง และควรเปนเรื่องท่ีสามารถนําไปใชปฏิบัติไดจริง       

5.2.4  คณะกรรมาธิการสามัญ    สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาของไทย มีการตั้งคณะกรรมาธิการ
สามัญ และคณะกรรมาธิการวิสามัญรวมทั้งคณะอนุกรรมาธิการ จํานวนมาก ซึ่งกอใหเกิดปญหาซ้ําซอนใน
อํานาจหนาท่ี เวลาการประชุม และตองสูญเสียงบประมาณสําหรับเบี้ยประชุมจํานวนมากซึ่งการที่แบงขอบเขต
อํานาจหนาท่ีไมชัดเจนทําใหงานบางเรื่องมีคณะกรรมาธิการเขาไปดําเนินการหลายคณะ เรียกเอกสารและ
บุคคลใหมาชี้แจง หรือเดินทางลงพื้นที่ก็ดําเนินการโดยซ้ําซอน และขาดเอกภาพ จากปญหาตางๆ ดังกลาว 
ขางตน ทําใหรัฐสภาไทยไมสามารถใชคณะกรรมาธิการเปนกลไกหรือเครื่องมือในการปฏิบัติงานไดอยาง 
มีประสิทธิภาพ กลับกอใหเกิดปญหาอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย  ดังนั้น ผูวิจัยเห็นควรปรับลดจํานวนคณะ 
กรรมาธิการสามัญลง  และการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญและคณะอนุกรรมาธิการก็ควรคํานึงถึงความจําเปน 
และใหยุบไปเมื่อปฏิบัติงานเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กําหนดไว  ในการนี้ เห็นควรกําหนดขอบเขตอํานาจ 
หนาท่ีของคณะกรรมาธิการแตละคณะใหชัดเจน  

นอกจากนี้ เห็นควรจัดใหมีหองประชุมประจําของคณะกรรมาธิการแตละคณะ เพื่อใหสามารถประชุม
ไดตามความตองการเมื่อมีความจําเปน ท้ังนี้ ภายหลังการยายรัฐสภาไปยังท่ีใหมและไมมีขอจํากัดดานพื้นที่  

5.2.5  การอภิปรายในสภา     สภาผูแทนราษฎร  อินโดนีเซีย มีการวางระเบียบเกี่ยวกับการอภิปราย 
ในสภาไว โดยที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ประสงคจะอภิปรายตองลงทะเบียนไวลวงหนา และมีการขานชื่อ
ใหข้ึนไปอภิปรายตามลําดับ ซึ่งตองออกไปอภิปรายที่ดานหนาของที่ประชุม (Podium) และกําหนดเวลาให
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อภิปรายไดคนละ 7 นาที เมื่ออภิปรายเสร็จมีเอกสารก็มอบใหประธานการประชุม และสวนมากผูอภิปราย 
ก็สามารถรักษาเวลาและอภิปรายจบไดภายในเวลาที่กําหนด  หากนํามาปรับใชกับรัฐสภาไทย จะทําใหการ
ประชุมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและตรงประเด็นยิ่งข้ึน 

5.2.6  ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย    ควรมีการศึกษารวบรวม และวิเคราะหขอมูลอีกครั้ง เนื่องจากขอมูล
ท่ีใชในการศึกษาวิเคราะหตามโครงการนี้ เปนขอมูลเกา ซึ่งอยูระหวางกระบวนการปฏิรูปโครงสรางทั้งในสวน
ของสภาผูแทนราษฎร และสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร โดยที่มีกฎหมายใหมออกมาบังคับใช และ 
ในปลายป ค.ศ.2005 จะมีการปรับโครงสราง และการจัดแบงสวนงานภายในสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทน
ราษฎรใหม ในปลายป ค.ศ.2005  ดังนั้น ควรใหเวลาสําหรับการปฏิบัติงานตามโครงสรางใหมระยะหนึ่งกอน
แลวจึงทําการศึกษาเปรียบเทียบอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะทําใหเห็นถึงความแตกตางระหวางระบบเกากับใหมได 
ชัดเจนยิ่งข้ึน   

และเนื่องดวยประเทศอินโดนีเซียและไทยมีการปฏิรูปการเมืองในชวงเวลาใกลเคียงกัน ประกอบกับ
บริบททั้งทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง มีความใกลเคียงและสงผลกระทบถึงกันและกันได  การศึกษา 
เปรียบเทียบจะทําใหเกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรูซึ่งกันและกันได จึงเห็นควรใหมีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบ
ระหวางสองประเทศนี้ตอไปอีกในอนาคต  
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ภาคผนวก ก. 
ขอมูลท่ัวไป 

 
1.  รูปแบบการปกครองของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย  (Republic of Indonesia) 
 สาธารณรัฐอินโดนีเซียปกครองดวยระบอบประชาธิปไตย ท่ีมีประธานาธิบดีเปนประมุข และเปน 
หัวหนาฝายบริหาร  ประธานาธิบดีคนปจจุบัน  คือ  ดร.ซูสิโล  บัมบัง  ยูโดโยโน (Susilo Bambang Yudhoyono)  
เขารับตําแหนงตั้งแตเดือนตุลาคม 2547 

2.  ที่ต้ัง 
อินโดนีเซียมีพื้นที่  5,085,606  ตารางกิโลเมตร  เปนแผนดิน 1,919,443 ตารางกิโลเมตร และเปนพื้นที่

ทะเล 3,166,163 ตารางกิโลเมตร เปนประเทศหมูเกาะที่มีขนาดใหญท่ีสุดในโลก ประกอบดวยเกาะขนาดตางๆ 
กวา  17,508  เกาะ  รวมอยูในพื้นที่ 4 สวน  คือ  

2.1  หมูเกาะซุนดาใหญ   ประกอบดวย   เกาะชวา  เกาะสุมาตรา  เกาะบอรเนียว  และ เกาะสุลาเวสี  

2.2  หมูเกาะซุนดานอย   ประกอบดวย เกาะเล็กๆ ท่ีตั้งอยูทางตะวันออกของเกาะชวา ไดแก  เกาะ
บาหลี   เกาะลอมบอก   เกาะซุมบาวา   เกาะซุมบา   เกาะฟอลเรส   และติมอร 

2.3  หมูเกาะมาลุกุ หรือ หมูเกาะเครื่องเทศ  ตั้งอยูระหวางเกาะสุลาเวสี  กับ อิเรียนจายาบนเกาะนิวกีนี    

2.4  อีเรียนจายา อยูทางทิศตะวันตกของปาปวนิวกินี 

สาธารณรัฐอินโดนีเซียต้ังอยูบนเสนทางเชื่อมตอระหวางมหาสมุทรแปซิฟกกับมหาสมุทรอินเดีย และ
เปนสะพานเชื่อมระหวางทวีปเอเชียกับออสเตรเลีย ทําใหอินโดนีเซียสามารถควบคุมเสนทางการติดตอ
ระหวางมหาสมุทรทั้งสอง ผานชองแคบที่สําคัญตางๆ  เชน  ชองแคบมะละกา  ชองแคบซุนดา และชองแคบ
ลอมบอก ซึ่งเปนเสนทางขนสงน้ํามันจากตะวันออกกลางมายังประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและ
เอเชียตะวันออก  

3.  สภาพภูมิอากาศ 
สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปของสาธารณรัฐอินโดนีเซียเปนแบบรอนชื้นแถบศูนยสูตร ประกอบดวย   

2  ฤดู  คือ  ฤดูแลง (ชวงเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม) และฤดูฝน (ชวงเดือนพฤศจิกายน - เมษายน)  

4.  ประชากร  

จากขอมูลป 2547  สาธารณรัฐอินโดนีเซียมีประชากรประมาณ  233.8  ลานคน ประกอบดวยชน 
พื้นเมืองหลากหลายกลุมซึ่งใชภาษาตางกันกวา 583 ภาษา  รอยละ 61 ของประชากรอาศัยอยูบนเกาะชวา     
มีอัตราการเพิ่มประชากรอยูท่ี 1.54% (2545)  
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เมืองสําคัญที่ประชากรอาศัยอยูจํานวนมาก  ไดแก  เมืองจาการตา มีประชากรอาศัยอยูประมาณ  
10  ลานคน  เมืองสุราบายามีประชากรประมาณ 2.5 ลานคน  เมืองบันดุงมีประชากรประมาณ 2.3 ลานคน   
เมืองเมดาน 2.1 ลานคน  และเกาะบาหลี  3.0  ลานคน 

5.  ศาสนา 
ชาวอินโดนีเซียรอยละ 87  นับถือศาสนาอิสลาม   รอยละ 6  นับถือศาสนาคริสตนิกายโปรแตสแตนท   

รอยละ 3.5  นับถือศาสนาคริสตนิกายแคทอลิก   รอยละ 1.8 นับถือศาสนาฮินดู  และรอยละ 1.3 นับถือศาสนา
พุทธ 

6.  ภาษา 
ภาษาประจําชาติ  ไดแก  ภาษาอินโดนีเซีย หรือ Bahasa Indonesia  

7.  การศึกษา 
ประชากรรอยละ 90 สามารถอานออกเขียนได  อินโดนีเซียมีมหาวิทยาลัยของรัฐ 49 แหง และ

มหาวิทยาลัยเอกชนกวา  950  แหง    

8.  ทรัพยากรธรรมชาติ  
อินโดนีเซียเปนประเทศที่อุดมสมบูรณดวยทรัพยากรธรรมชาติ  ทรัพยากรสําคัญประกอบดวย น้ํามัน

ปโตรเลียม  กาซธรรมชาติ  ถานหิน  ดีบุก  ทองแดง  นิเกิล  บอกไซด  ทอง  เงิน  และแรเหล็ก นอกจากนี้ อิน
โดนีเซียมีทรัพยากรปาไมถึงรอยละ 59 ของพื้นที่บนพื้นดินทั้งหมด ทรัพยากรประมงจํานวนมาก ซึ่งยังไมได
รับการสํารวจ 

ผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญ  ไดแก  มะพราว  น้ํามันปาลม  เครื่องเทศ  กาแฟ  โกโก ยางพารา   

9.  เขตการปกครอง 
อินโดนี เซียแบงการปกครองออกเปน  30 จังหวัด  และเขตการปกครองพิ เศษ  3 เขต   ไดแก   

กรุงจาการตา  นครย็อกยาการตา  และจังหวัดอาเจห     เมืองหลวง ไดแก จาการตา  

เมืองสําคัญ ไดแก จาการตา  สุราบายา  บันดุง  เมดาน  เซมารัง ปาเลมบัง เปนตน  
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10.  สกุลเงิน 
อินโดนีเซียใชสกุลเงิน รูเปยห (Rupiah) 

ซึ่งมีอัตราแลกเปลี่ยนตอ 1  ดอลลารสหรัฐฯ ประมาณ  
8,500 - 9,500 รูเปยห และอัตราแลกเปลี่ยนตอ 1  บาท  
เทากับ 200 – 220 รูเปยร (ในชวงท่ีผูวิจัยเดินทางไป 
เก็บขอมูล) 

 

 

 

11.  ความเปนมาของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
ในอดีตหมูเกาะตางๆ ท่ีประกอบขึ้นเปนประเทศอินโดนีเซียในปจจุบันยังไมมีการรวมตัวกันเปน 

รัฐเดียว แตไดแยกกันเปนแควนตางๆ หลายแควน จนกระทั่งชาวดัทชไดเขามาปกครอง แตเดิมหมูเกาะตางๆ 
ของอินโดนีเซียมีความสัมพันธใกลชิดกับอินเดีย ท้ังดานการคาและวัฒนธรรม ทําใหไดรับอิทธิพลทางดาน
ความเชื่อของฮินดูและพุทธ จนกระทั่งอิทธิพลของศาสนาอิสลามไดเขามาแทนที่ในศตวรรษที่ 13 

ในศตวรรษที่ 15 อินโดนีเซียเริ่มเปนที่สนใจของชาวยุโรปเนื่องจากเปนแหลงเครื่องเทศชาวโปรตุเกส
และสเปนไดเริ่มเขามาในภูมิภาคในชวงตนคริสตศตวรรษที่16 และโปรตุเกสไดยึดครองติมอรตะวันออกเปน
อาณานิคม การจัดตั้งบริษัท ดัทช อีส อินเดีย หรือ Vereniging Oost Indische Compagnie-VOC  ในป พ.ศ.2145 
เปนจุดเริ่มตนของการเขาปกครองอินโดนีเซียในฐานะอาณานิคมของดัทช ในชวงแรก บริษัท VOC ใชวิธีเขา
ไปมีอิทธิพลเหนือผูปกครองทองถิ่น ตอมาใน พ.ศ.2342 หลังจาก รัฐบาลฮอลันดาเขาควบคุมกิจการบริษัท 
VOC รัฐบาลฮอลันดาก็ไดเขาปกครองอินโดนีเซียในรูปแบบอาณานิคม  

ในชวงตนคริสตศตวรรษที่ 20 เกิดกระแสชาตินิยมในอินโดนีเซียตอตานการปกครองของเจาอาณา
นิคม ใน พ.ศ.2485 ญ่ีปุนมีชัยชนะเหนือบริษัทดัทช อีสท อินเดีย และไดเขาปกครองอินโดนีเซียระยะหนึ่ง  
หลังจากที่ญ่ีปุนแพสงคราม กลุมชาตินิยม นําโดย ซูการโนและฮัตตา ไดประกาศอิสรภาพใหแกอินโดนีเซีย  
ในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2488   

อยางไรก็ตาม ยังมีการตอสูกันระหวางอินโดนีเซียกับดัทช ซึ่งพยายามกลับมาปกครองอินโดนีเซียใน
ฐานะเจาอาณานิคม จนกระทั่ง 27 ธันวาคม 2488   ดัทชจึงไดยอมมอบเอกราชใหแกอินโดนีเซียอยางสมบูรณ  

อินโดนีเซียไดขยายเขตแดนของประเทศ 3 ครั้ง ไดแก  เมื่อ 1 พฤษภาคม 2506  ภายหลังจาก Dutch 
New Guinea หรือ Irian Jaya  ในปจจุบันไดรับเอกราช   อินโดนีเซียไดประกาศผนวกดินแดนในเดือนกันยายน 
2512   ตอมาในป 2518-2519 อินโดนีเซียไดบุกเขายึดครองและผนวกดินแดนติมอรตะวันออก ซึ่งเคยเปน 
อาณานิคมของโปรตุเกส และไดประกาศผนวกดินแดนเขาเปนสวนหนึ่งของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในเดือน
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กรกฎาคม 2519 แตประชาคมระหวางประเทศไมยอมรับการอางสิทธิเหนือติมอรตะวันออกของอินโดนีเซีย 
จนทําใหสหประชาชาติไดเขามามีบทบาทดําเนินการใหติมอรตะวันออก (สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร 
เลสเต) กลายเปนประเทศอิสระ เมื่อ 20 พฤษภาคม 2545  

ในเดือนเมษายน  2525 นานาชาติไดประกาศใหการยอมรับการอางอธิปไตยเหนือพื้นที่ทะเล  
ซึ่งเชื่อมเกาะตางๆ ของอินโดนีเซียเขาดวยกัน ทําใหอินโดนีเซียสามารถประกาศใหพื้นที่ทะเลเปนเขต
เศรษฐกิจจําเพาะของประเทศไดในป 2526 

12.  ระบบการเมืองการปกครอง 
12.1  ภูมิหลัง  

 ภายหลังไดรับเอกราช ประธานาธิบดีซูการโนไมสามารถสรางเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจ
ได  ทําใหตองประกาศยุบสภา และจัดตั้งสภาที่ปรึกษาประชาชนขึ้นแทน  และนําการปกครองแบบ 
“ประชาธิปไตยแบบนําวิถี”  หรือ  “Guided democracy”  มาใช โดยเสนอหลักการ แนวคิด  เมื่อวันที่  21 
กุมภาพันธ 1957 

ตอมาเดือนกันยายน ค.ศ.1965  เกิดการปฏิวัติโดยกลุมนายทหาร  โดยไดรับการสนับสนุนดานการเงิน
และยุทโธปกรณจากจีน  การปฏิวัตินําไปสูการนองเลือด มีการสังหารสมาชิกพรรคคอมมิวนิสตและสมาชิก
องคกรตางๆ ท่ีเกี่ยวของถึง 750,000 คน 

  ประธานาธิบดีซูการโนไดรับเลือกจาก “คณะกรรมการเตรียมการเพื่อเอกราชของอินโดนีเซีย” 
จํานวน 20 กวาคน  และดํารงตําแหนงเรื่อยไปโดยไมเคยผานกระบวนการเลือกตั้งตามวิถีทางประชาธิปไตยเลย 

 ในสมัยประธานาธิบดีซูการโน  ค.ศ.1957 มีการออกกฎหมายการปกครองทองถิ่น ฉบับที่ 1   กําหนด
ใหมีการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นทุกระดับ  คือ  ผูวาราชการจังหวัด  นายกเทศมนตรีเมือง  นายอําเภอ  นายก
เทศมนตรีตําบล 

 เดือนมีนาคม ค.ศ.1966  ประธานาธิบดีซูฮารโต  ยึดอํานาจการปกครองจากประธานาธิบดีซูการโน  
และรักษาการตําแหนงประธานาธิบดีในเดือนมีนาคม ค.ศ.1967 และตอมาประธานาธิบดีซูฮารโตไดรับเลือกตั้ง
ใหดํารงตําแหนงประธานาธิบดีถึง 7 สมัย  

ประธานาธิบดีซูฮารโต  ปกครองประเทศอินโดนีเซียโดยใช “กลุมอาชีพ” หรือ โกลคาร (ตอมาเปลี่ยน
เปนพรรคโกลคาร)  เปนฐานเสียงสนับสนุนอํานาจทางการเมือง รวมท้ังไดรับการสนับสนุนจากกองทัพ โดย
กําหนดใหทหารมี  “ทวิภารกิจ”  คือมีบทบาททางการเมืองและสังคม นอกเหนือจากบทบาทดานความมั่นคง 
ประธานาธิบดีประสบความสําเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจของอินโดนีเซียใหเจริญกาวหนา แตปญหาการ
คอรัปชั่น ระบบอุปถัมภทําใหประชาชนไมพอใจที่ผลประโยชนทางเศรษฐกิจสวนใหญตกอยูกับครอบครัว
ของประธานาธิบดีซูฮารโตและพวกพอง 

ค.ศ.1969   ภาครัฐมีโครงการอนุมัติงบประมาณใหใชเงินพัฒนาตําบลๆ ละ 1 ลานรูเปยร 
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ตอมี ค.ศ.1997  เกิดวิกฤตการเงินและเศรษฐกิจ จนรัฐบาลอินโดนีเซียตองลงตามความตกลงกูเงินจาก 
IMF  และมีภาระผูกพันในการปฏิรูปเศรษฐกิจ   ภาวะเศรษฐกิจฝดเคืองทําใหประชาชนไมพอใจรัฐบาลมากขึ้น 
และป ค.ศ. 1998 เกิดเหตุการณยิงนักศึกษามหาวิทยาลัยเสียชีวิต ซึ่งลุกลามเปนจลาจลและการเผาทําลายอาคาร
รานคา ระหวางวันที่ 12–15 พ.ค.1998  หลายฝายรวมทั้งทหารไดสรางแรงกดดันจนประธานาธิบดีซูฮารโต
ประกาศลาออกจากตําแหนงเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 1998 รวมดํารงตําแหนง 32 ป   ซึ่งตามขอกําหนดใน 
รัฐธรรมนูญทําใหมีการมอบตําแหนงใหนายบาคารุดดิน  ยูซุฟ  ฮาบิบี รองประธานาธิบดี ดํารงตําแหนง
ประธานาธิบดีตอไป  

 ประธานาธิบดีบาคารุดดิน ยูซุฟ ฮาบิบี   เขาบริหารประเทศในตําแหนงประธานาธิบดี และได
ประกาศใหมีการเลือกตั้งท่ัวไป ป ค.ศ.1999  ผลการเลือกตั้งท่ัวไป ปรากฏวาพรรค PDIP ของนางเมฆาวตี   
ซูการโนปุตรี ไดรับเลือก 373 เสียง  สวนพรรคPKB ของนายอับดุร เราะหมาน วาฮิด  หรือกุสดุร ซึ่งเปนผูนํา
องคกรมุสลิมท่ีใหญท่ีสุด คือ นะหตลาตุล ยูลามา Nahdlatul  Ulama (NU) ไดรับเลือก 313 เสียง  อยางไรก็ตาม  
ตามขอกําหนดของรัฐธรรมนูญกําหนดใหสภาที่ปรึกษาประชาชน (MPR)  พิจารณาคัดเลือกผูดํารงตําแหนง
ประธานาธิบดีภายหลังการเลือกตั้ง  ซึ่งปรากฏวาสภาที่ปรึกษาประชาชน (MPR) เลือกนายวาฮิด  ใหดํารง 
ตําแนงประธานาธิบดี  และเลือกนางเมฆาวตี ซูการโนปุตรี ใหดํารงตําแหนงรองประธานาธิบดี  

ประธานาธิบดี  บี .เจ.ฮาบิบี     ขอใหสภาที่ปรึกษาสูงสุด ศึกษาความเปนไปไดในการเลือกตั้ง
ประธานาธิบดีโดยตรง  โดยท่ีในขณะนั้น  รัฐธรรมนูญ  ค.ศ.1945 กําหนดใหประชาชนเลือกตั้งสมาชิก 
รัฐสภาโดยตรง  และประธานาธิบดีมาจากการเลือกของสภาที่ปรึกษาประชาชน(เอ็มพีอาร) ทุก 5 ป  โดยที่ 
สภาที่ปรึกษาประกอบดวยสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและเจาหนาท่ีทหารและพลเรือนที่มาจากการแตงตั้ง 

ประธานาธิบดีอับดุร  เราะหมาน  วาฮิด    บริหารประเทศแตไมประสบความสําเร็จมากนักและเมื่อ
เกิดคดีอื้อฉาว เกี่ยวของกับการรับเงินจากสุลตานบรูไน  และการยักยอกเงินจากองคการสํารองอาหารแหงชาติ 
หรือ Bulog  ประธานาธิบดีอับดุร  เราะหมาน  วาฮิด  ถูกสภาผูแทนราษฎรอภิปรายไมไววางใจ และถูก 
สภาที่ปรึกษาประชาชน (MPR) มีมติถอดถอนออกจากตําแหนง เมื่อเดือนกรกฎาคม ค.ศ.2001 และนางเมฆาวตี  
ซูการโนปุตรี รองประธานาธิบดี ไดรับเลือกใหดํารงตําแหนงประธานาธิบดีเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม ค.ศ.2001   

ประธานาธิบดีเมฆาวตี ซูการโนปุตรี  การบริหารประเทศของประธานาธิบดีเมฆาวตี ซูการโนปุตรี ไม
ประสบความสําเร็จ เพราะนอกจากไมสามารถแกไขปญหาสําคัญของประเทศ  เชน  ปญหา ความยากจน 
ปญหาเศรษฐกิจ หรือปญหาการทุจริตคอรรัปช่ันได  ก็ยังมีปญหาใหมๆ เกิดขึ้นอีก  ไดแก ปญหาการกอการราย 
ซึ่งมีการลอบวางระเบิดท่ีเกาะบาหลี เมื่อเดือนตุลาคม ค.ศ.2002  ตอมามีการลอบวางระเบิดท่ีโรงแรมเจดับลิว 
แรริออต ทําใหความนิยมลดนอยลง 

 ประธานาธิบดีซูซิโล บัมบัง ยุดโดโยโน    การเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยตรงครั้งแรก รอบที่ 1 วันที่ 5 
กรกฎาคม ค.ศ.2004  มีผูสมัคร   รับเลือกตั้งเปนประธานาธิบดีท้ังหมด 5 คน ไดแก นางเมฆาวตี  ซูการโน ปุตรี  
อดีตประธานาธิบดี   จากพรรค PDIP  นายซูซิโล  บัมบัง  ยุดโดโยโน อดีตรัฐมนตรีความมั่นคงและผูนํากอง
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ทัพ  จากพรรค PD พลเอกวิรันโต  อดีต ผูบัญชาการกองทัพ จากพรรค Golkar  นายอามีน ราอีส  อดีตประธาน
รัฐสภา จากพรรค PAN และนายฮัมซาห  ฮาซ  อดีตรองประธานาธิบดี จากพรรค PPP ผลปรากฎวาไมมี 
ผูสมัครรับเลือกตั้งคนใดไดรับคะแนนเสียงมากกวารอยละ 50  ดังนั้นจึงตองนําผูไดคะแนนเสียงมากที่สุด 
สองลําดับแรกมาใหประชาชนเลือกตั้งรอบท่ี 2 ในวันที่ 20 กันยายน ค.ศ.2004  ปรากฎวานายซูซิโล บัมบัง  
ยุดโดโยโน ไดรับคะแนนรอยละ 60.9 สวนนางเมฆาวตี ซูการโนปุตรี ไดรับคะแนนเสียงรอยละ 39.1  ทําให
นายซูซิโล บัมบัง ยุดโดโยโน ไดรับเลือกตั้งเปนประธานาธิบดี  โดยทําพิธีสาบานตนเขารับตําแหนงเมื่อวันที่ 
20 ตุลาคม ค.ศ.2004   

เหตุท่ีประธานาธิบดีซูซิโล บัมบัง ยุดโดโยโน ไดรับเลือกตั้งใหเปนประธานาธิบดีซึ่งมาจากการเลือก
ตั้งโดยตรงของประชาชนนั้น นอกจากปจจัยท่ีมาจากตัวประธานาธิบดีเมฆาวตีซูการโนปุตรี   ท่ีไมสามารถ
บริหารประเทศโดยแกไขปญหาของประเทศที่เคยมีอยูได ประกอบกับประธานาธิบดีซูซิโล บัมบัง ยุดโดโยโน  
มีกลยุทธการหาเสียงท่ีเนนวาจะนําพาประเทศไปสูความเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน และไดรับการสนับสนุนจาก 
องคกรมุสลิมสําคัญ 2 องคกร ไดแก  นะหตลาตุล ยูลามา (Nahdlatul  Ulama (NU)) และ องคกรมูฮัมมาดิยาห  
ซึ่งถือเปนฐานเสียงท่ีสําคัญ  ทําใหไดความไววางใจโดยไดรับเลือกตั้งเปนประธานาธิบดีคนที่  6 ของ 
อินโดนีเซีย   

12.2  ระบบการเมืองการปกครอง 
อินโดนีเซียมีระบบการปกครองแบบสาธารณรัฐ โดยมีประธานาธิบดีเปนประมุขและหัวหนา 

ฝายบริหารรัฐธรรมนูญป  พ .ศ.2488   ไดกําหนดใหใชหลักปญจศีล เปนหลักในการปกครองประเทศ  
ประกอบดวย  1) การนับถือพระเจาองค เดียว   2) การเปนมนุษยท่ี เจริญและคงไวซึ่งความเที่ยงธรรม    
3) ความเปนเอกภาพของอินโดนีเซีย   4) ประชาธิปไตยแบบมีผูแทน   และ  5) ความยุติธรรมในสังคมชาว 
อินโดนีเซียท้ังมวล  

สถาบันทางการเมืองและการบริหารตามรัฐธรรมนูญ ประกอบดวย 6 องคกร ไดแก  
1)  สภาที่ปรึกษาประชาชน (People’s Consultative Assembly - MPR) 
2)  สภาผูแทนราษฎร (House of  People’s Representatives - DPR) ประกอบดวยสมาชิก 550 

คน อยูในตําแหนงครั้งละ 5 ป  
3)  ประธานาธิบดี เปนประมุขสูงสุดดานการบริหาร มีอํานาจแตงตั้งและถอดถอนคณะ 

รัฐมนตรี ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้ง วาระการตําแหนง 5 ป  
4)  สภาที่ปรึกษาสูงสุด (Supreme Advisory Council) เปนองคกรใหคําแนะนําและปรึกษาแก

ประธานาธิบดี  
5)  ศาลฎีกา (Supreme Court) 
6)  คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินสูงสุด  (State Audit Board) 



 
 . 
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การศึกษาเปรียบเทียบรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคเอเชีย : กรณีศึกษาสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

13.  ความสัมพันธกับตางประเทศ 
ภายหลังจากการประสบปญหาเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในอินโดนีเซียในป 2541 

ทําใหอํานาจตอรองกับมหาอํานาจตะวันตกของอินโดนีเซียไดลดลง  ดังนั้น อินโดนีเซียจึงปรับเปลี่ยนนโยบาย
ตางประเทศของตนใหมีความหลากหลาย และเพิ่มมิติในดานตางๆ มากขึ้น   อยางไรก็ตาม  ยุทธศาสตรดาน
การตางประเทศของอินโดนีเซีย ยังคงดําเนินไปเพื่อมิใหประเทศตะวันตกเขามากาวกายแทรกแซงกิจการ 
ภายในหรือกดดันอินโดนีเซียมากเกินไป  

ปจจุบัน การดําเนินนโยบายระหวางประเทศเชิงยืดหยุน เพื่อรื้อฟนความสัมพันธกับประเทศตางๆ ใน
ป 2544   อินโดนีเซียไดปรับปรุงความสัมพันธกับสิงคโปร   จีน  สหรัฐฯ  และออสเตรเลีย โดยกอนหนานี้  
มีการขยายความสัมพันธกับประเทศเอเชียใต   เชน  อินเดีย และปากีสถาน และสถาปนาความสัมพันธกับติมอร
ตะวันออกหรือติมอรเลสเตดวย 

อินโดนีเซียใหความสําคัญกับกลุมประเทศมุสลิม องคการการประชุมอิสลาม และกลุมประเทศไม
ฝกใฝฝายใด เนื่องจากตองการแสวงหาความรวมมือทางเศรษฐกิจ และใชกลุมประเทศดังกลาวเปนพันธมิตร
เพื่อคานอํานาจกับมหาอํานาจตะวันตก  

ในชวงป 2544-2545 แมวาอินโดนีเซียจะเนนการปรับปรุงความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจที่
สําคัญ โดยเฉพาะจีนและสหรัฐฯ (ประธานาธิบดี George W. Bush แหงสหรัฐฯ ไดเดินทางเยือนอินโดนีเซีย 
เมื่อ 22 ตุลาคม 2546) ในชวงปท่ีผานมา   

แตอินโดนีเซียยังถือวาอาเซียนเปนเสาหลักสําหรับการดําเนินนโยบายตางประเทศอินโดนีเซีย 
ใหความสําคัญเปนพิเศษกับมาเลเซียและสิงคโปร เนื่องจากเปนประเทศเพื่อนบานที่มีเขตติดตอกันและมี 
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจรวมกัน  

อินโดนีเซียจัดประชุม ASEAN Summit ท่ีเกาะบาหลี อินโดนีเซีย ระหวาง 6-8 ตุลาคม 2546 และ 
ASEAN+3 Summit (เชิญผูนําจีน  ญ่ี ปุน  และเกาหลีใตดวย)  อินโดนี เซียเปนประธาน  ASEAN Standing 
Committee (ASC) โดยมีวาระดํารงตําแหนง ตั้งแตกรกฎาคม 2546 ถึงมิถุนายน 2547  

14.  การเลือกต้ังประธานาธิบดีป 2547 
คณะกรรมการการเลือกตั้ งอินโดนี เซีย  (General Election Commission หรือ  Komisi Pemilihan 

Umum -KPU) ไดเปดใหชาวอินโดนีเซียท่ีมีอายุถึงเกณฑลงทะเบียนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งเมื่อเดือน พ.ค.2546 และ
กําหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในวันที่ 5 เม.ย. 2547 รวมท้ังกําหนดใหมีการเลือกตั้ง
ประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดี โดยตรงเปนครั้งแรก รอบที่ 1 ในวันที่ 5 ก.ค. 2547 และหากการเลือกตั้ง
ประธานาธิบดี ในรอบที่  1 ไมมีผูสมัครคนใดไดรับคะแนนเสียงขางมากก็จะมีการแขงขันในรอบที่  2  
ซึ่งกําหนดไวในวันที่ 20 ก.ย. 2547 

การเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติ  (Legislative members) มี ข้ึนในวันที่  5 เม .ย.2547 โดยมีการ 
เลือกตั้งพรอมกันในทุกระดับ ดังนี้  
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ท่ีนั่ง ส.ส. ระดับชาติ (National) ประกอบดวย 

DPR (House of Representatives) จํานวน 550 ท่ีนั่ง  

DPD (Regional Representatives at DPR) 128 ท่ีนั่ง  

1)  DPRD ประเภทที่  1  คือ  ระดับสภาจังหวัด  (Provincial Legislative Parliaments 
/Councils) 1,860 ท่ีนั่ง  

2) DPRD ประเภทที่ 2  คือ ระดับอําเภอ/เทศบาล (Regency/Municipality Legislative 
Councils) 16,063 ท่ีนั่ง  

ปงบประมาณ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม (กอนป 2544 เปน 1 เมษายน - 31 มีนาคม) 

15.  เศรษฐกิจการคา 
GDP (PPP) $174.4 billion (2545) 251.7 พันลานดอลลารสหรัฐ (2547) 

GNP (PPP) $164.42 (2545) 

รายไดเฉลี่ยตอหัว 680 ดอลลารสหรัฐ ในป พ.ศ.2545  และเพิ่มข้ึนเปน 1,150 ดอลลารสหรัฐ ในป 
พ.ศ.2547 

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ  ป พ.ศ.2539  เทากับ 8.0 %,  ป พ.ศ.2540  เทากับ 4.6 %,  ป พ.ศ.2541 เทา
กับ 15.3 %,  ป พ.ศ.2542  เทากับ 3.0 %,  ป พ.ศ.2543  เทากับ  4.1 %, ป พ.ศ.2544 เทากับ 3%  และรอยละ 4.7 
ในป 2547 

อัตราเงินเฟอ ในป พ.ศ.2539 เทากับ 6.4 %,  ป พ.ศ.2540  เทากับ 11.0 %,  ป พ.ศ.2541 เทากับ 77.6 
%, ป พ.ศ.2542  เทากับ 2.0 %,  ป พ.ศ.2543  สูงถึง 9.3 %  เพิ่มข้ึนเปน 12%  ในป พ.ศ.2544 และ 6.1 % ในป 
พ.ศ.2547 

สินคาสงออกท่ีสําคัญ  ไดแก  น้ํามันปโตรเลียมและผลิตภัณฑจากปโตรเลียม  แรธาตุ  ถานหิน ผลิต
ภัณฑจากไม  กระดาษ  น้ํามันปาลม   กาแฟ  ยาสูบ  โกโก  เครื่องเทศ  ยาง  และผลิตภัณฑปลา และปลาหมึก
แชแข็ง  สิ่งทอ  เครื่องจักร  เครื่องใชไฟฟา  คอมพิวเตอร และสวนประกอบ  อุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม  เคมี
ภัณฑ  เฟอรนิเจอร 

สินคานําเขาท่ีสําคัญ  ไดแก  น้ํามัน  เหล็ก  ทอเหล็ก และผลิตภัณฑเหล็ก  สิ่งทอ  เคมีภัณฑ อะไหลรถ
ยนต และรถจักรยานยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล  เครื่องพิมพ  เยื่อกระดาษ ไฮโดรคารบอน เรือและอุปกรณ   
พลาสติก  และผลิตภัณฑเครื่องจักร   เครื่องใชไฟฟา  แปง  ขาวสาลี  ขาว  เปนตน 

ประเทศที่สงสินคาออก  ไดแก  ญ่ีปุน  สิงคโปร   สหรัฐฯ   เกาหลีใต   ฮองกง 
ประเทศที่นําสินคาเขา   ไดแก  ญ่ีปุน  สิงคโปร   สหรัฐฯ   เกาหลีใต   จีน   ออสเตรเลีย 
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16.  ความสัมพันธระหวางไทยกับอินโดนีเซีย 

16.1  ภาพรวม 
ไทยมีความสัมพันธกับดินแดนที่เปนอินโดนีเซียในปจจุบันมาชานาน โดยเฉพาะความสัมพันธ 

กับชวา และมีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกันอยางลึกซึ้ง ท้ังทางวรรณคดี อาหาร เครื่องแตงกาย และเครื่อง
ดนตรี เปนตน  พระมหากษัตริยไทยถึง 3 พระองคไดเคยเสด็จดินแดนที่เปนประเทศอินโดนีเซียปจจุบัน  
กลาวคือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดเคยเสด็จฯ เยือนอินโดนีเซีย 3 ครั้งคือ  ในป พ.ศ.2414   
ป พ.ศ.2439  และป พ.ศ.2444  

พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวฯ เสด็จพระราชดําเนินเยือนอินโดนีเซียในป พ.ศ.2472 และ 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลปจจุบันไดเคยเสด็จฯ เยือนอินโดนีเซียในป พ.ศ.2503 

ประเทศไทยและสาธารณรัฐอินโดนีเซียไดสถาปนาความสัมพันธทางการทูตเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2493   
ท่ีผานมา ความสัมพันธระหวางประเทศทั้งสองดําเนินไปไดดวยดี มีความสัมพันธอยางใกลชิด ท้ังดาน 
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม  ท้ังในระดับทวิภาคีและกรอบพหุภาคี โดยเฉพาะอยางยิ่ง ความรวมมือในกรอบ
อาเซียน   นอกจากนี้ ยังมีการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับตางๆ อยางสม่ําเสมอ  

16.2  การเยือนไทยอยางเปนทางการของผูนําอินโดนีเซีย 
1)   ประธานาธิบดีซูฮารโตและภริยา นําคณะเยือนไทยอยางเปนทางการในฐานะพระราช

อาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ระหวาง 19-22 มีนาคม 2513 

2)   ประธานาธิบดีซูฮารโต ในฐานะแขกของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ระหวาง 25-26 มีนาคม 
2524 

3)   ประธานาธิบดีซูฮารโตเขารวมการประชุมสุดยอดอาเซียน ระหวาง 14-15 ธันวาคม 2538 
และการประชุมสุดยอดเอเชีย-ยุโรป เมื่อวันที่ 1-2  มีนาคม 2539  

4)   ประธานาธิบดีอับดุรเราะหมาน  วาฮิด  เดินทางเยือนไทย  เพื่อทําความรูจักกับผูนํ า 
อาเซียน หลังจากเขารับตําแหนงใหมระหวาง 7-8 พฤศจิกายน 2542  

5)   ประธานาธิบดีอับดุรเราะหมาน วาฮิด เขารวมการประชุม UNCTAD ครั้งท่ี 10 ระหวาง 11-
13 กุมภาพันธ 2543  

6)   ประธานาธิบดีอับดุรเราะหมาน วาฮิด เยือนไทยอยางเปนทางการ ระหวาง 9-10 พฤษภาคม 
2543 โดยไดเขาเฝาฯ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ และพบหารือกับฯพณฯ นายกรัฐมนตรี รวมท้ังไดเขารวม
งานฉลอง 100 ป ชาตกาล นายปรีดี พนมยงค รัฐบุรุษอาวุโส และรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา
นิติศาสตร จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรดวย 

7)   ประธานาธิบดีอับดุรเราะหมาน วาฮิด เยือนไทย  ระหวาง 14-15 ธันวาคม 2543 เพื่อรับ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย  
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8)   ประธานาธิบดีอับดุรเราะหมาน วาฮิด เยือนไทย ระหวาง 14-15 พฤษภาคม 2544 เพื่อหารือ
เกี่ยวกับความสัมพันธทวิภาคีไทย-อินโดนีเซีย 

9)   ประธานาธิบดีเมฆาวตี ซูการโนปุตรี   เดินทางเยือนไทย ระหวางวันที่ 24-25 สิงหาคม 
2544 เพื่อทําความรูจักกับผูนําอาเซียนภายหลังการเขารับตําแหนงประธานาธิบดี 

10)   ประธานาธิบดีเมฆาวตี ซูการโนปุตรี  เดินทางเยือนไทยเพื่อเขารวมประชุม SARS 
Summit ท่ีกรุงเทพฯ 29 เมษายน 2546  

11)   ประธานาธิบดีเมฆาวตี ซูการโนปุตรี  เดินทางเยือนไทยอยางเปนทางการ ระหวาง 29-31 
สิงหาคม 2546 และเขาเฝาฯ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ และ 
พบหารือขอราชการกับ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี  

12)   ประธานาธิบดีเมฆาวตี ซูการโนปุตรี  เดินทางมาเยือนไทยเพื่อเขารวมการประชุมเอเปค 
ระหวาง 19-21 ตุลาคม 2546 

16.3  การเยือนอินโดนีเซียของผูนําไทย 
1)   ฯพณฯ นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี เยือนอินโดนีเซียอยางเปนทางการ เมื่อวันที่ 26-28 

เมษายน  2536 และนําคณะเขารวมการประชุมระดับผูนํารัฐบาลของประเทศในกลุม  APEC เมื่อเดือน
พฤศจิกายน 2537  

2)   ฯพณฯ  นายบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรี เยือนอินโดนีเซียอยางเปนทางการ ระหวาง 
24-25 เมษายน 2539 และไปรวมพิธีศพภริยาประธานาธิบดีซูฮารโต เมื่อ 29 เมษายน 2539 

3)   ฯพณฯ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ นายกรัฐมนตรี เยือนอินโดนีเซีย ระหวาง 2-3 มกราคม 2540  

4)   ฯพณฯ นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี เยือนอินโดนีเซีย ระหวาง 1-2 มีนาคม 2541  

5)   ฯพณฯ พตท.ทักษิณ ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี เยือนอินโดนีเซียอยางเปนทางการ ระหวาง 
17-18 มกราคม 2545 

6)   ฯพณฯ พตท .ทักษิณ  ชินวัตร   นายกรัฐมนตรี เยือนเกาะบาหลี อินโดนีเซีย เพื่อเปน 
สักขีพยานการลงนามบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานยางพาราระหวางไทย-อินโดนีเซีย-มาเลเซีย  
วันที่ 8 สิงหาคม 2545 

7)   ฯพณฯ พตท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เยือนเกาะบาหลี เพื่อเขารวมการประชุม 
ASEAN Summit ระหวาง 6-8 ตุลาคม 2546 และในระหวางการประชุมดังกลาวไดเปนสักขีพยานในพิธีลงนาม
ความตกลงผูถือหุน (Shareholders' Agreement) ของบริษัทรวมทุน 3 ฝาย ไทย-อินโดนีเซีย-มาเลเซียในเรื่อง
ยางพารา  
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16.4  ความรวมมือดานการทหารและความมั่นคง  
ท้ังสองฝายมีประเพณีการแลกเปลี่ยนการเยือนของผูนําทางทหาร โดยผูนําทางทหารของทั้งสอง

ประเทศจะเดินทางไปทําความรูจักกันในโอกาสเขารับตําแหนงใหม และเยี่ยมอําลาในโอกาสพนจากตําแหนง 
นอกจากนี้ ยังมีการแลกเปลี่ยนความรวมมือตางๆ ดังนี้  

1)   คณะนักศึกษาวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรเดินทางไปเยือนอินโดนีเซียเพื่อแลกเปลี่ยน
การเยือนกับนักศึกษาจาก National Resilience Institute ของอินโดนีเซีย เปนประจําทุกป 

2)   การฝกรวมหนวยรบพิเศษของกองทัพบก (Tiger Joint Exercise) เริ่มในป 2540  

3)   การฝกรวมของกองทัพเรือทุกสองป (Sea Garuda) 

4)   การฝกรวม Elang ของกองทัพอากาศ  

5)   การแลกเปลี่ยนนักเรียนเสนาธิการทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ และการแลกเปลี่ยน
การเยือนของคณาจารยและนักเรียนเสนาธิการทหารทั้งสามเหลาทัพ  

6)   การแลกเปลี่ยนการเยือนของอธิบดีกรมตํารวจ และผูบัญชาการตํารวจอินโดนีเซียและการ
แลกเปลี่ยนนักเรียนตํารวจ ปละ 1 คน 

7)   การรวมสังเกตการณการซอมรบรวม โดยฝายไทยไดเขารวมสังเกตการณการซอมรบของ
กองทัพอินโดนีเซียท่ีบริเวณหมูเกาะนาทูนาตอนเหนือ ในป 2539 และฝายอินโดนีเซียไดเขารวมสังเกตการณ
การซอมรบระหวางไทย-สหรัฐฯ (Cobra Gold) ในป 2540 

8)   รัฐบาลไทยสงคณะนายทหารผูสังเกตการณสันติภาพ  46 นาย เขารวมสังเกตการณ 
สันติภาพในจังหวัดอาเจห ระหวาง 9 ธันวาคม 2545-12 พฤษภาคม 2546  

16.5  สนธิสัญญาและความตกลงทวิภาคีระหวางไทย-อินโดนีเซีย 
1)   สนธิสัญญาทางไมตรีระหวางราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (3 มีนาคม 2497) 
2)   ความตกลงวาดวยการบริการทางอากาศ (8 มี.ค.2510 ปจจุบันอยูระหวางเจรจาแกไขความ

ตกลงฯ ) 
3)   ความตกลงวาดวยการแบงเขตไหลทวีปในตอนเหนือของชอแคบมะละกาและในทะเลอันดา

มัน (17 ธันวาคม 2514) 
4)   สนธิสัญญาวาดวยการสงผูรายขามแดน (9 มิถุนายน 2519) 
5)   ความตกลงวาดวยความรวมมือดานการศาล (8 มีนาคม 2521) 
6)   ความตกลงวาดวยการยกเวนการเก็บภาษีซอน (25 มีนาคม 2524)  
7)   ความตกลงวาดวยความรวมมือดานปาไม (27 พฤษภาคม 2527)  
8)   บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานถานหิน (12 มกราคม 2533) 
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9)   บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานวิทยาศาสตร การวิจัย และเทคโนโลยี (2533) 
10)   ความตกลงวาดวยความรวมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ (18 มกราคม 2535)  
11)   ความตกลงวาดวยความรวมมือดานการเกษตร (22 กุมภาพันธ 2527 ปรับปรุงแกไขป 2539)  
12)   ความตกลงวาดวยการสงเสริมและคุมครองการลงทุน (17 กุมภาพันธ 2541) 
13)   พิธีสารวาดวยความรวมมือทางเศรษฐกิจ การคาและการทองเที่ยว (15 พ.ค. 2544) 
14)   ความตกลงวัฒนธรรมไทย-อินโดนีเซีย (17 มกราคม 2545) 
15)   บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานประมงไทย-อินโดนีเซีย (17 ม.ค. 2545) 
16)   บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานการทองเที่ยว (23 พฤษภาคม 2546)  

16.6  ความสัมพันธดานการคา 
ในชวง 5 ปท่ีผานมา ไทยเปนฝายเกินดุลการคาอินโดนีเซียเปนสวนใหญ (ยกเวนในป 2542) โดยในป 

2546 ไทยไดดุล 555.10 ดอลลารสหรัฐ  

สินคาท่ีไทยสงออกไปอินโดนีเซียท่ีสําคัญ  ไดแก  น้ําตาลทราย  เคมีภัณฑ  น้ํามันดิบ  ยานพาหนะ  
อุปกรณและสวนประกอบ  เม็ดพลาสติก  เครื่องรับวิทยุโทรทัศน  และสวนประกอบเสนใยประดิษฐ  เครื่อง
สําอาง  สบู  และผลิตภัณฑรักษาผิว  เหล็ก  เหล็กกลา  และผลิตภัณฑ และขาว 

สินคาท่ีไทยนําเขาจากอินโดนีเซียท่ีสําคัญ  ไดแก  เคมีภัณฑ  เครื่องเพชรพลอย  อัญมณี  เงินแทงและ
ทองคํา  สินแรและโลหะอื่นๆ  เศษโลหะ  ถานหิน น้ํามันหลอลื่น และน้ํามันเบรก เครื่องจักรไฟฟาและสวน
ประกอบ  ผลิตภัณฑยาสูบ  ดายทอผา และดายเสนเล็ก  เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ  
กระดาษ  กระดาษแข็ง และผลิตภัณฑ 

16.7  สถิติการคาไทย-อินโดนีเซีย  
ป 2539  มูลคาการคาเทากับ 1,906.4 ลานดอลลารสหรัฐ ไทยไดดุลการคา 30.9 ลานดอลลารสหรัฐ 
ป 2540  มูลคาการคา 2,144.1 ลานดอลลารสหรัฐ ไทยไดดุลการคา 366.5 ลานดอลลารสหรัฐ 
ป 2541  มูลคาการคา 1,868.8 ลานดอลลารสหรัฐ ไทยไดดุลการคา 98.7 ลานดอลลารสหรัฐ 
ป 2542  มูลคาการคา 2,064.6 ลานดอลลารสหรัฐ ไทยขาดดุลการคา 127.7 ลานดอลลารสหรัฐ  
ป 2543  มูลคาการคา 2,647.2 ลานดอลลารสหรัฐ ไทยไดดุลการคา 62.3 ลานดอลลารสหรัฐ 
ป 2544  มูลคาการคา 2,728.21 ลานดอลลารสหรัฐ ไทยไดดุลการคา 11.3 ลานดอลลารสหรัฐ 
ป 2545  มูลคาการคา 3,228 ลานดอลลารสหรัฐ ไทยไดดุลการคา 132.8 ลานดอลลารสหรัฐ 
ป 2546  มูลคาการคา 4,066.70 ดอลลารสหรัฐ ไทยไดดุลการคา 555.10 ลานดอลลารสหรัฐ 
ป 2547  (ม.ค.-พ.ค.) มูลคาการคา 2,013.30 ลานดอลลารสหรัฐ 
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16.8  ความสัมพันธดานการลงทุน 
ภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจ (2540) การลงทุนของไทยในอินโดนีเซียไมเพิ่มมากนัก ประเภทของการ 

ลงทุน ไดแก  การเลี้ยงสัตว และผลิตอาหารสัตว เพาะเลี้ยงไก  ฟารมกุง  โรงงานผลิตยิปซั่ม  กระเบื้องมุง 
หลังคา  กระเบื้องปูพื้น  โครงการปโตรเคมี  เหมืองแร  ถานหิน อุตสาหกรรมการประมงและโทรคมนาคม  

การลงทุนที่สําคัญของไทย  มีดังนี้   การเลี้ยงสัตวและผลิตอาหารสัตว (ซีพี) เพาะเลี้ยงไก และฟารม
กุง ในสุมาตราเหนือ และลัมปุง 

โครงการของบริษัทปูนซิเมนตไทย  ไดแก  โรงงานผลิตยิปซั่ม  กระเบื้องมุงหลังคา  กระเบื้องปูพื้น 
และโครงการปโตรเคมี 

เหมืองแรถานหิน   ไดแก   บริษัทบานปู   ลานนาลิกไนท และ EGCO 

อุตสาหกรรมการประมง ซึ่งอินโดนีเซียเปนแหลงทําการประมงนอกนานน้ําท่ีใหญท่ีสุดของไทย 

โทรคมนาคม (บริษัท Jusmin รวมลงทุนกับ Nusantara Pacific และ Philippines Long Distance 
Telecommunication ตั้งบริษัท Asia Cellular Sattlelite 

ในเดือนตุลาคม 2544 ปตท.สผ. จํากัด (มหาชน) ไดเขาซื้อหุนรอยละ 40 ของบริษัท New Links 
Energy Resources จํากัดซึ่งถือหุนของบริษัท Medco Energi Internasional TBK. (Medco) รอยละ 85.44 ซึ่ง 
เทากับปตท.สผ.ซื้อหุน Medco ทางออมในราคาซื้อขายที่ 223.32 ลานดอลลารสหรัฐ (บริษัท Medco Energi 
เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยอินโดนีเซียทําธุรกิจดานสํารวจและผลิตปโตรเลียม มีอัตราการผลิต
น้ํามันสูงเปนอันดับ 3 ของอินโดนีเซีย โดยบริษัท ปตท.สผ.จะมีสิทฺธิ์ซื้อน้ํามันดิบรอยละ 50ของสัดสวน 
ท่ี Medco ไดรับจากการดําเนินการซึ่งมีปริมาณมากกวา 10,000 บารเรลตอวันและเปนน้ํามันที่เหมาะสมสําหรับ
ใชในไทยได) 

การลงทุนของอินโดนีเซียในไทยในระยะ 2-3 ปท่ีผานมา ไมปรากฏขอมูลความเคลื่อนไหวดานการ
ลงทุนจากอินโดนีเซียในไทยมากนัก อยางไรก็ตาม ในชวงป 2541-2543 อินโดนีเซียเปนประเทศอาเซียนที่ 
ลงทุนในไทยเปนลําดับที่สาม รองจากสิงคโปรและมาเลเซีย โดยมีโครงการซึ่งไดรับการสงเสริมการลงทุน 
ท้ังสิ้นสองโครงการในป 2541 หาโครงการในป 2542 และสี่โครงการในป 2543 ดวยมูลคาการลงทุน 480  
ลานบาท 1,149 ลานบาทและ 1,300 ลานบาทตามลําดับ ท้ังนี้ โครงการลงทุนที่สําคัญของอินโดนีเซียท่ีมีเงิน 
ลงทุนสูง ไดแก  

1)  โครงการผลิตอาหารทะเลแหงของบริษัทหาดใหญมารีนโปรดักซ จํากัด ซึ่งเปนการลงทุน
รวมระหวางอินโดนีเซีย มาเลเซีย และสิงคโปร มีมูลคาการลงทุน 662.4 ลานบาท  

2)  บริษัทอินเตอร รูฟ แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด ผลิต Tin Plate ซึ่งเปนการลงทุนรวมระหวาง 
อินโดนีเซีย และไลบีเรีย มีมูลคาการลงทุน 430 ลานบาท  

3)  บริษัทไทยบรันตามูเลีย จํากัด ผลิต Tyre Cord ประมาณปละ 4,800 ตัน เปนหุน อินโดนีเซีย
ท้ังสิ้น มีมูลคาการลงทุน 390 ลานบาท เปนตน 
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กลาวโดยรวม อินโดนีเซียลงทุนในสาขาอุตสาหกรรมและผลิตผลจากการเกษตรมากที่สุด รองลงมา 
คือ สาขาอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ  กระดาษ  พลาสติก  นอกจากนั้น เปนการลงทุนในอุตสาหกรรมเหมืองแร  
เซรามิกส  โลหะขั้นมูลฐาน อุตสาหกรรมเบา และอุตสาหกรรมเครื่องจักร ตามลําดับ  

16.9  กลไกความรวมมือระหวางไทย-อินโดนีเซีย 

ไทยและอินโดนีเซียมีกลไกความรวมมือในรูปของคณะกรรมาธิการรวมวาดวยความรวมมือทาง
เศรษฐกิจและวิชาการ (JC) ซึ่งไดมีการประชุมไปแลว 5 ครั้ง โดยครั้งลาสุด อินโดนีเซียเปนเจาภาพการประชุม 
JC ครั้งท่ี 5 ระหวาง 21-23 พฤษภาคม 2546  ท่ีนครย็อกยาการตา  

สําหรับภาคเอกชน ไดมีการลงนาม MOU การจัดตั้งสภาธุรกิจไทย-อินโดนีเซีย (Thai-Indonesian 
Business Council) เมื่อ 27 พ.ค. 2546และมีการประชุมรวมระหวางสภาธุรกิจไทย-อินโดนีเซียและอินโดนีเซีย-
ไทย ครั้งแรกที่อินโดนีเซียเมื่อ 26 เมษายน 2547 ท่ีกรุงจาการตา 

16.10  การใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรม 
1)   เมื่อเดือนกรกฎาคม 2540 อินโดนีเซียประสบปญหากรณีไฟไหมปาบนเกาะสุมาตรา และ

เกาะกาลิมันตัน ไทยไดใหความชวยเหลือโดยสงเครื่องบินตรวจสภาพอากาศ  รวมท้ังผูเชี่ยวชาญและคณะ 
เจาหนาท่ีเขารวมปฏิบัติการกับทางการอินโดนีเซียในการดับไฟปา 

2)   เมื่ อ เดือนกุมภาพันธ  2541 ไทยไดบริจาคเวชภัณฑ  มูลค า  1 ลานบาท  ให แกชาว 
อิเรียนจายาของอินโดนีเซีย ซึ่งประสบปญหาโรคระบาด ความแหงแลงและอดอยาก  

3)   ในป 2541 ไทยไดบริจาคขาวสารจํานวน 5,000 ตัน เพื่อชวยเหลือชาวอินโดนีเซียในชวง
เกิดภัยแลง EL NINO ซึ่งทําใหอินโดนีเซียเกิดวิกฤตการณทางอาหาร 

4)   ในป 2541 สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงจาการตา ไดระดมเงินบริจาคจากชาวไทยและ
ธุรกิจไทยในอินโดนีเซียมอบใหแกองคกรสาธารณกุศลอินโดนีเซีย เพื่อสงเคราะหคนยากจน 

5)   เมื่อเดือนตุลาคม 2542 ไทยไดบริจาคขาวสารมูลคา 2  ลานบาท เพื่อชวยเหลือประชาชน
ชาวติมอรตะวันออก  

6)   เมื่อเดือนมิถุนายน 2543 ไทยไดมอบเงินชวยเหลือชาวอินโดนีเซียซึ่งประสบภัยแผนดิน
ไหวท่ีสุลาเวสีและสุมาตราเปนจํานวน 20,000 ดอลลารสหรัฐ  

7)   เมื่อเดือนสิงหาคม 2544 ไทยไดมอบเงินชวยเหลือชาวอินโดนีเซียซึ่งประสบอุทกภัยเปน
จํานวนเงิน 10,000 ดอลลารสหรัฐ โดยมอบผานประธานาธิบดีเมฆาวตีซึ่งอยูในระหวางการเยือนไทย 

8)   เมื่อเดือนกุมภาพันธ 2545 ไทยไดมอบความชวยเหลือมูลคา 1 ลานบาทแกอินโดนีเซีย  
เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยน้ําทวมในกรุงจาการตาและพื้นที่ใกลเคียง 

9)   เมื่อ  1 มีนาคม  2547 ออท . ณ  กรุงจาการตา ไดมอบเงิน  50,000 ดอลลารสหรัฐ  เพื่ อ 
ชวยเหลือผูประสบภัยภิบัติจากแผนดินไหวที่เมือง Nabire จ.ปาปวตะวันตก อซ. ท้ังนี้ แผนดินไหวเมื่อวันที่ 
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6 และ 7 ก.พ. 2547 มีความรุนแรงวัดได 6.9 และ 7.1 ริคเตอรตามลําดับ มีผูเสียชีวิต 27 ราย ผูบาดเจ็บกวา 
150 คน  1 

17.  ผูแทนทางการทูต 
17.1  ผูแทนทางการทูตฝายไทย 
เอกอัครราชทูตไทยประจําอินโดนีเซีย  นางอัจฉรา เสริบุตร  (H.E. Mrs. Atchara Seriputra) 

ท่ีตั้ งสถานทูตไทย     The Royal Thai Embassy  No.74, Jalan Imam Bonjol, Jakarta  Pusat  10310  
Indonesia     หมายเลขโทรศัพท  001-62-21-390-4052     หมายเลขโทรสาร   001-62-21-310-7469, 319-01411   E-
mail  : thaijkt@indo.net.id 

17.2  ผูแทนทางการทูตฝายอินโดนีเซีย 
เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจําประเทศไทย -วาง-นายอิบราฮิม ยูซุฟ (Ibrahim Yusuf) 

ท่ีตั้งสถานทูตอินโดนีเซีย   The Embassy of the Republic of Indonesia  600-602  Pectchburi Road, 
Bangkok 10400   หมายเลขโทรศัพท    02-2523135-40   หมายเลขโทรสาร    02-2551267  

18.   บรรยากาศทั่วไปที่พบ 
การคมนาคมขนสงในเมืองจาการตา  ประชาชนสวนใหญใชบริการรถประจําทางเปนหลัก   

ซึ่งรถแตละสายบริษัทเอกชนรับไปดําเนินการ  คาบริการเริ่มตนที่ราคา 1,400 รูเปยร หรือประมาณ 6.36 บาท  
ในเขตเมืองมีรถประจําทางปรับอากาศที่เรียกวา busway ใหบริการ  โดยมีชองการเดินรถแยกออกจากรถยนต
ท่ัวไป  สามารถวิ่งผานไปไดตลอดโดยไมติดขัด   คาบริการ 2,500 รูเปยร หรือประมาณ  11.36 บาท 

          
 

                                                 
1  กองเอเชียตะวันออก 4  กรมเอเชียตะวันออก   http://www.mfa.go.th/web/479.php?id=126 
 

ภาพรถประจําทางไมปรับอากาศ ภาพรถประจําทางปรับอากาศ  busway 
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ประชาชนที่มีฐานะดีมักขับรถยนตสวนตัว หรือใชบริการรถแท็กซี่  ซึ่งพบไดท่ัวไป  การจราจรมักติด
ขัดในชวงเชาและเย็นโดยเฉพาะในวันทํางาน    ประชาชนบางสวนใชรถจักรยานยนตเปนพาหนะ  อีกทั้งยังพบ
วามีการทําชองทางวิ่งของรถจักรยานยนตบนสะพานลอยเพื่อใหวิ่งขามไปยังอีกฝงถนนดวย 

              

 
 

คาครองชีพในเมืองจาการตาคอนขางสูงเมื่อเปรียบเทียบกับรายไดของประชากร (กวยเตี๋ยวราคา 
ชามละ 4,000 รูเปยร หรือประมาณ 18.18 บาท ในขณะที่เงินเดือนขาราชการเริ่มตนที่ 700,000 รูเปยร  คิดเปน 
3,181.81 บาท)  ชาวอินโดนีเซียจึงไมนิยมรับประทานอาหารนอกบาน  แตมักทําอาหารทานกันเอง  (หมายเหตุ 
: เปนการคํานวณโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ ชวงเวลาที่เดินทางไปเก็บรวบรวมขอมูล คือ 1 บาทตอ 220 รูเปยร) 

เทศ 

 02-        
 
 

สําหรับผู ท่ีมีฐานะยากจน   อาหารหลัก   คือ   เตาหู  และผัก    บางครอบครัวจะไดรับประทาน 
เนื้อสัตวเพียงครั้งเดียวในรอบป   

  

ภาพตลาดสดในชวงเชา 

ภาพถนนขนาด 16 ชองทางจราจร ภาพชองทางวิ่งของจักรยานยนตบนสะพานลอย 


