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นิพนธ : ผศ. ดร. ชุลีพร  วิรุณหะ.  130 หนา.  ISBN 974-464-973-9 
 การศึกษาสารนิพนธเร่ือง อิทธิพลของขบวนการ นะหฎอตุล อุละมา มีวัตถุประสงคสําคัญเพื่อสราง
ความเขาใจเกี่ยวกับมูลเหตุการกอตัว และแรงขับเคล่ือนของขบวนการมุสลิมในสังคมชวา ทั้งยังเนนถึง
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ศึกษาผานมิติทางประวัติศาสตรในชวงคริสตศตวรรษที่ 20  เพราะระยะเวลาดังกลาว คือ ยุคสมัยแหงการ
เปล่ียนแปลงแทบทุกดานของสังคมตางๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และสามารถชวยใหมองเห็น
พัฒนาการ หรือการปรับตัวเพื่อการดํารงอยูของขบวนการมุสลิมมาจวบจนถึงปจจุบันไดอยางกระจางชัดขึ้น 
 วิธีการศึกษาใชการประมวลความรู และขอมูลอางอิงจากเอกสารหลักฐานเชิงประวัติศาสตรเพื่อนํา
ขอมูลมาวิเคราะหและนําเสนอตามแนววิธีวิจัยทางประวัติศาสตร  โดยแบงการศึกษาออกเปน 3  ประเด็น 
ประเด็นแรก ศึกษารากฐานทางประวัติศาสตร และพัฒนาการทางศาสนาอิสลามในสังคมชวา ประเด็นที่สอง 
ศึกษาบริบทการกอตัวของขบวนการ นะหฎอตุล อุละมา ชวงตนคริสตศตวรรษที่ 2 0   ประเด็นที่สาม ศึกษา
อิทธิพลความสําคัญ และพัฒนาการของขบวนการ นะหฎอตุล อุละมา ตั้งแตตนจนถึงปลายคริสตศตวรรษที่ 20  
 ผลการศึกษาพบวาลักษณะการรับวัฒนธรรมอิสลาม หรือการนับถือศาสนาอิสลามของมุสลิมชวา
เนนการผสมผสานวัฒนธรรมอิสลามจากภายนอกเขากับวัฒนธรรมความเชื่อดั้งเดิมของทองถิ่น อันถือเปน
เอกลักษณทางวัฒนธรรมที่สําคัญของสังคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต  ขบวนการ นะหฎอตุล อุละมา มีอิทธิพล
ตอสังคมชวาทั้งดานวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง อาทิเชน กอใหเกิดกระแสของการหวนใหความสําคัญใน
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 RATTANA PAISAN : THE INFLUENCE OF NAHDHATUL ULAMA MOVEMENT TO 
JAVANESE SOCIETY A. D. 1926 - 1973.  MASTER’S REPORT  ADVISOR : ASST. PROF.  
CHULEEPORN VIRUNHA, Ph.D.  130 pp.   ISBN 974-464-973-9 
 
 The study of Nahdatul Ulama Movement and its influence on government society aims at 
the better understanding of factors behind the rise and development of Islamic movement within the 
context of religious, cultural, socio-econemic and political relationship. The study is conducted 
through a historical perspective, particularly in the 20th Century when Southeast Asian society 
underwent great changes. It is hoped this study will provide some insights into the evolution and 
adaptation of the Islamic movement that to clarify their role in present time. 
 The method used in this study is historical analysis basing on a critical look at a variety af 
historical source. The study consists of three main issues : historical background and the 
development of Islam in  Javanese society, the issues of Nahdatul Ulama Movement in  the usually  
20th Century and the significance as well as influence of the movement up  untie the batter pair of the 
20th Century  
 The study shows that similar to other pair of Southeast Asian Islam in Java has 
undergone the process where by Islamic religion and culture were assimilated with indigenous belief 
system, resulting in a unique syntheses of culture. In this light, the Nadatul Ulama Movement played 
a significant role in highlighting the importance of Islam, stressing the Islamic teaching and Islamic 
studies, while all the same time giving reference to indigenous elements so that Islam could adapt 
will to fast changing society. On economic front, the Nadatul Ulama Movement preferred to work 
within the context of Islamic teaching, devoting to Islamic faith rather than responding to business 
opportunity. The influence of Nadatul Ulama Movement was based on the Javanese loyalty toward 
the teaching of conservative kiyahi (teachers) who were the main rank and file of the movement. With 
the support of the Javanese people, the Nadatul Ulama Movement was able to establish their 
influence and bargaining power in local and national politics, subjected nevertheless to the political 
stability of the country and the approval of the government towards Islamic expression. 
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การเขียนสารนิพนธฉบับนี้ทําใหขาพเจารูวามิตรภาพมีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษยทุก
คน การเดินทางเพื่อบรรลุจุดหมายปลายทางตลอดเสนทางที่เราผานมีส่ิงตางๆใหเราเก็บเกี่ยว ใหขอบคุณ และ
นําไปใชเม่ือเริ่มการเดินทางครั้งใหม  ขาพเจาขอกราบขอบพระคุณ พอ แม ผูเสียสละแรงกายแรงใจเพื่อแลกกับ
ความกาวหนาดานการศึกษาของขาพเจา รวมถึงญาติพี่นอง และเพื่อนๆทุกคนที่คอยกระตุนเตือนไถถามเพื่อให
ขาพเจามีความกาวหนาและประสบความสําเร็จในการเขียนสารนิพนธ   

ขอกราบขอบพระคุณในความอนุเคราะหของ ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชุลีพร วิรุณหะ อยางสูงยิ่ง
สําหรับการใหคําปรึกษา และแนวทางการทําสารนิพนธฉบับนี้ตั้งแตเร่ิมตน รวมถึงความหวงใยตอความกาวหนา
ตลอดระยะเวลาการเขียนสารนิพนธฉบับนี้  
 ขอกราบขอพระคุณ ดร. อาณัติ อมาตยกุล สําหรับความเมตตาในการใหคําชี้แนะดานภาษาอาหรับ 
และความรูความเขาใจในประเด็นดานศาสนาอิสลาม คําชี้แนะดังกลาวลวนเปนประโยชนอยางยิ่งสําหรับการ
ปรับแกไขเพื่อใหสารนิพนธฉบับนี้มีความถูกตองสมบูรณยิ่งขึ้น  

ขอกราบขอบพระคุณศาสตราจารย ดร. วิทยา สุจริตธนารักษ ที่กรุณาใหคําแนะนําและใหความ
อนุเคราะหดานเอกสาร ขอกราบขอบพระคุณของอาจารย ดร. วินัย พงศศรีเพียร สําหรับคําแนะนําดานภาษา ขอ
กราบขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารยมนัส เกียรติธารัย สําหรับความกระจางชัดดานศาสนาอิสลาม ขอกราบ
ขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารยพรเพ็ญ ฮั่นตระกูล และอาจารยพัฒนพงศ ประคัลภพงศ สําหรับคําแนะนํา และ
กําลังใจที่มอบใหขาพเจาเสมอมาตลอดระยะเวลาการศึกษาในสาขาประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยภาควิชาสังคมวิทยา-มานุษยวิทยา และคณาจารยภาควิชา
ประวัติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ทุกทานที่ถายทอดความรูใหแกขาพเจา เพราะความรูที่ขาพเจาไดรับจาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหมนับเปนตนทุนทางความรู ความคิดอันสําคัญ และทําใหขาพเจาสามารถทําความเขาใจกับ
ความรูใหมๆที่ไดรับอยางกระจางชัดขึ้น ขาพเจาขอกราบขอบพระคุณในคําแนะนํา และความหวงใย ของรอง
ศาสตราจารยกรรณิการ เล็กบุญญาสินธ ที่มอบใหขาพเจาเสมอมา และมีสวนสําคัญยิ่งสําหรับการเลือกศึกษา
ตอดานประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 ขอขอบคุณในคําแนะนํา ความชวยเหลือ และกําลังใจในการทําสารนิพนธ ของอาจารยวรพร ภูพงศ
พันธ อาจารยธีรพร พรหมมาศ  อาจารยสุวรรณี พรหมประสิทธ คุณอุษณีย พรหมสุวรรณ คุณพิทักษ แกวเหมือน 
คุณวรัญญา จิตรผอง คุณจีระวรรณ บรรเทาทุกข  และเพื่อนๆพี่ๆทุกคน ขออภัยที่ไมอาจกลาวชื่อไดครบทุกทาน 

สารนิพนธฉบับนี้จะเสร็จสมบูรณลงมิไดเลยถามิไดรับการอุปการะคุณจากบุคคลเหลานี้ ขาพเจา
ขอขอบพระคุณทุกๆทานที่คอยใหการชวยเหลือขาพเจาในดานตางๆตลอดมา ขาพเจาจะระลึกถึงความอาทร 
ความหวงใย และน้ําใจของทานเสมอ  มิตรภาพที่ไดรับในวันนี้คือพลังสําคัญเพื่อใหขาพเจาเริ่มกาวเดินบน
หนทางสายวิชาการไดอยางภาคภูมิ  ในวันขางหนาเมื่อหวนกลับมามองมิตรภาพจากวันวารขาพเจาจะขอระลึก
ถึงทานทั้งหลายดวยความกตัญูเฉกเชนเดิม และคงไดมีโอกาสมอบความหวังดีเชนนี้แดผูอื่นบาง 
 สารนิพนธฉบับนี้ขาพเจาตั้งใจเขียนใหครอบคลุมในแงมุมตางๆ หากมีความผิดพลาดประการใดก็
ตามขาพเจาตองขออภัยไว ณ ที่นี้ดวย และขอรับผิดชอบแตผูเดียว 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา (Statement and Significance of  the Problems) 

 
สังคมโลกปจจุบันเผชิญกับวิกฤตการณความหวาดกลัวการกอการรายจากกลุมมุสลิม

หัวรุนแรงบางกลุมซึ่งสรางความเสียหายทั้งตอชีวิตและทรัพยสินของผูบริสุทธิ์จํานวนมาก 
สถานการณดังกลาวนํามาสูการตั้งประเด็นคําถามถึงวาอะไรคือสาเหตุในการใชความรุนแรงของ
การกอการรายดังกลาว โดยตั้งสมมุติฐานวาอาจมาจากปจจัยผลักดันอยู 3 ประการ  ประการแรก 
คือ การสั่งสมปญหาทางเศรษฐกิจ และการเมืองภายในสังคมมุสลิม อันเปนผลพวงมาจากลัทธิลา
อาณานิคมตั้งแตสมัยคริสตศตวรรษที่ 16   ปจจุบันตะกอนความคิดจากลัทธิลาอาณานิคมยังคง
หลงเหลือในกลุมประเทศมหาอํานาจเห็นไดจากพฤติกรรมการใชอํานาจทางเศรษฐกิจ และทาง
ทหารบีบบังคับปดลอม หรือโจมตีประเทศมุสลิมเพื่อหวังผลประโยชนทางเศรษฐกิจ  ประการทีส่อง 
คือ ปญหาการดานกระจายทรัพยากรและผลประโยชนอยางไมเทาเทียมเปนธรรม และปญหาชน
กลุมนอยจากความมีอคติทางชาติพันธุ  ประการที่สาม คือ การนําการตีความคําสอนทางศาสนา
อิสลามมารองรับการเคลื่อนไหวของกลุมมุสลิมเพื่อตอสูกับฝายตรงขาม จะเห็นไดวาแรงกระตุนใน
การเคลื่อนไหวของขบวนการมุสลิมหัวรุนแรงนั้นเปนปญหาที่บมเพาะมาตามการขับเคลื่อนของ   
ประวัติศาสตร  

การศึกษาความเคลื่อนไหวของกลุมขบวนการมุสลิมในมิติประวัติศาสตรสําหรับเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตนั้นก็มีความนาสนใจ โดยเฉพาะในอินโดนีเซียซึ่งถือไดวาเปนประเทศที่มีการ
เคลื่อนไหวของขบวนการมุสลิมที่สําคัญ และมีความหลากหลาย  เนื่องจากอินโดนีเซียเปนประเทศ
ที่มีจํานวนมุสลิมมากที่สุดในโลก ทั้งยังมีความหลากหลายทางดานประชากร ศาสนา และ
วัฒนธรรมคอนขางสูง แมวามุสลิมจะเปนประชากรสวนใหญของประเทศในอินโดนีเซียแตกลุม
มุสลิมมิไดมีความเปนเอกภาพ เนื่องจากวิถีปฏิบัติอันแตกตางกันภายในกลุมมุสลิม และมีมุมมอง
ที่ขัดแยงกันเองเกี่ยวกับแนวคําสอนทางศาสนาอิสลาม การเคลื่อนไหวของกลุมหรือขบวนการ
มุสลิมจึงเปนปญหาที่ละเอียดออนเปราะบางมากตออินโดนีเซีย 

ขบวนการเคลื่อนไหวทางศาสนาอิสลามมีความสําคัญตอการทําความเขาใจพื้นฐาน
ปญหาทางการเมืองในสังคมปจจุบัน การศึกษาในสารนิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงคหลักในการทํา
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ความเขาใจขบวนการเคลื่อนไหวทางศาสนาอิสลามดวยแงมุมที่เปดกวางและเปนกลางเพื่อ
สะทอนปญหาทางการเมืองในสังคมปจจุบัน โดยใหความสําคัญกับขบวนการเคลื่อนไหวของกลุม
มุสลิม นะหฎอตุล อุละมา ในสังคมชวา  เหตุผลที่เลือกศึกษาขบวนการมุสลิมในชวาเนื่องจากชวา
มีความสําคัญตออินโดนีเซียในฐานะศูนยกลางอํานาจทางการปกครอง เศรษฐกิจ และเปนแหลง
รวมทางประชากร ชวามีจํานวนประชากรมากที่สุดถึงรอยละ 70  ของจํานวนประชากรอินโดนีเซีย  
ในจํานวนนี้มีประชากรรอยละ 90 ถึง 100 ในพื้นที่ตางๆของเกาะชวานับถือศาสนาอิสลาม  เมื่อ
รวมกับพื้นที่อ่ืนๆแลวทําใหประเทศอินโดนีเซียที่มีจํานวนประชากร 200 กวาลานคน   มีจํานวน
ประชากรมุสลิมมากถึงรอยละ 90% จากจํานวนประชากรทั้งหมดของอินโดนีเซีย  นอกจาก
ความสําคัญดังกลาวขางตนการเคลื่อนไหวของขบวนการ นะหฎอตุล อุละมา ในชวายังสะทอนให
เห็นลักษณะเฉพาะของความสืบเนื่องทางวัฒนธรรม และความเคลื่อนไหวของกลุมมุสลิมชวาเชิง
สังคม – วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง ตั้งแตยุคที่ศาสนาอิสลามเริ่มขยายตัวเขามาสูสังคม
ชวาเมื่อประมาณคริสตศตวรรษที่ 13 จวบจนถึงปจจุบัน   

 

 
ภาพที่ 1 จํานวนประชากรมุสลิมอินโดนีเซีย 
ที่มา : B. R. Cribb, Historical Atlas of Indonesia [Map], (Honolulu : Universsity of Hawaii 
Press, 2000),47. 
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การศึกษาความเคลื่อนไหวของขบวนการทางศาสนาอิสลาม โดยเฉพาะขบวนการ 
นะหฎอตุล อุละมา สะทอนใหเห็นอิทธิพลของศาสนาอิสลามที่สงผลกระทบตอสังคมชวาสําคัญ 3 
ประการ  ความสําคัญประการแรกมองวาขบวนการ นะหฎอตุล อุละมา คือ ขบวนการเคลื่อนไหว
ของมุสลิมกลุมอนุรักษนิยมระดับทองถิ่นภายในเกาะชวา  การเคลื่อนไหวของมุสลิมกลุมอนุรักษ
ดังกลาวนี้เกิดขึ้นมาจากการปฏิสัมพันธระหวางมุสลิมชวา และมุสลิมแถบประเทศตะวันออกกลาง 
ในชวงที่กระแสการปฏิรูปศาสนาอิสลามขยายตัวจนไดรับการวิพากษวิจารณถึงอยางมากใน
ตะวันออกกลาง   ปฏิสัมพันธระหวางมุสลิมนํามาสูการถายทอดทางความคิด ความเชื่อทาง
ศาสนา และการแลกเปลี่ยนขาวสารทางการเมืองจากดินแดนตางๆระหวางกลุมประเทศมุสลิม  
รวมถึงกระแสความคิดการปฏิรูปศาสนาอิสลามเขามายังสังคมมุสลิมชวาดวย การถายทอด
ความคิดความเชื่อทางศาสนานํามาสูการเคลื่อนไหวของกลุมปฏิรูปศาสนาอิสลามในชวา มุสลิม
กลุมปฏิรูปตองการใหมุสลิมชวาหันมาปฏิบัติตนตามคําสอนของนบีมุฮัมมัดอยางเครงครัด ทั้งยัง
ตองการจะปฏิรูปศาสนาอิสลามใหมีความทันสมัยสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และ
เทคโนโลยีแบบโลกสมัยใหมตามอารยธรรมตะวันตกที่เกิดขึ้นในชวงคริสตศตวรรษที่ 20  แต
แนวความคิดดังกลาวนี้ถูกคัดคานอยางหนักจากบรรดากลุมผูนํามุสลิม และกลุมนักการศาสนา
อิสลามหัวอนุรักษในเขตชนบทของชวา   

 การเคลื่อนไหวของมุสลิมกลุมอนุรักษนิยมกอใหเกิดการรวมตัวกอตั้งขบวนการ 
นะหฎอตุล อุละมา ข้ึนในป ค.ศ. 1926  กลุมผูนําขบวนการ นะหฎอตุล อุละมา พยายามเรียกรอง
ใหมุสลิมชวาไมละทิ้งการนับถือศาสนาอิสลามตามวิถีทางดั้งเดิม ที่มีการผสมผสานเขากับ
วัฒนธรรมความเชื่อด้ังเดิมของชวา โดยเชื่อมโยงความเชื่อทางจิตวิญญาณของชาวพื้นเมืองกับ
ความเชื่อทางศาสนาฮินดู–พุทธ และ อิสลาม เขาไวดวยกัน ดังเชน การนับถือศาสนาอิสลามตาม
แนวลัทธิซูฟของมุสลิมชวา   ฉะนั้นการเคลื่อนไหวของขบวนการ นะหฎอตุล อุละมา จึงสะทอนให
เห็นศักยภาพของมุสลิมทองถิ่นวาคือผูเลือกรับแนวความคิดความเชื่อทางศาสนาจากภายนอกที่
เผยแพรเขามาในสังคมชวา อีกทั้งยังใหความสําคัญกับความสอดคลอง และการบูรณาการ
ทางดานสังคมและวัฒนธรรม อันเปนลักษณะเดนทางวัฒนธรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

ความสําคัญประการที่สอง คือ ความสามารถของขบวนการ นะหฎอตุล อุละมา ใน
การเขาถึงมวลชนระดับทองถิ่น และดึงดูดมุสลิมชวาใหหันมารวมมือกับขบวนการไดเปนจํานวน
มาก  จากความสามารถตรงจุดนี้เองทําใหผูนํา นะหฎอตุล อุละมา มักจะกลาววาองคกรมีจํานวน
สมาชิกที่ลงทะเบียนมากถึง 20 – 30 ลานคน  ทําให นะหฎอตุล อุละะมา กลายเปนขบวนการ
มุสลิมขนาดใหญที่มีจํานวนสมาชิกมากที่สุดในประเทศอินโดนีเซีย  นะหฎอตุล อุละมา มีการแบง
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สมาชิกภายในองคกรออกเปนสองระดับใหญๆ คือ สมาชิกสวนกลาง และสมาชิกสวนภูมิภาค 
สมาชิกสวนกลางขององคกรสวนใหญ คือ กลุมผูนําระดับสูง สมาชิกสวนกลางมักทํางานเกี่ยวของ
กับการเมืองระดับชาติ  สวนสมาชิกสวนภูมิภาค คือ กลุมผูนําระดับทองถิ่น ไดแก กยาอี (Kiyahi 
หรือ Kyai) และ อุละมา (Ulama) ทําหนาที่ใหความรูดานอิสลามตามตางชุมชนทั้งในเขตชนบท
และเขตเมืองทั่วชวา ทานผู รูระดับทองถิ่นทําหนาที่เปนศูนยกลางเชื่อมโยงผูคนใหเขารวม
ขบวนการ ทั้งนี้เพราะกยาอี และ อุละมา คือ บุคคลที่ไดรับการยกยองจากชาวบานใหอยูในฐานะ
ผูนําทางศาสนา หรือ ผูนําชุมชน และเปนผูที่ชาวบานใหความเคารพนับถือ สวนใหญแลวสมาชิก
ระดับทองถิ่นทั้งหลายจะมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับมุสลิมภายในชุมชน และมักจะรวมตัวอยู
ตามโรงเรียนสอนศาสนาที่เรียกวาเปซันเตรียน (pesantren)  เพื่อทําหนาที่แนะนําสั่งสอนศาสนา
ใหกับสันตรีและสมาชิกของชุมชนบริเวณใกลเคียง  ทําใหเปซันเตรียนกลายเปนพื้นฐานสําคัญใน
การเผยแพรแนวคิด และขยายจํานวนสมาชิกใหแก นะหฎอตุล อุละมา  สงผลใหขบวนการ 
นะหฎอตุล อุละมา สามารถถายทอดแนวความคิดดานศาสนาอิสลาม และหลักการของขบวนการ
ผานเขาสูมุสลิมชวาไดโดยตรง  ตอมาเมื่อขบวนการ นะหฎอตุล อุละมา หันมาแสดงบทบาทดาน
การเมืองตั้งแตกลางคริสตศตวรรษที่ 20 ความสามารถในการเขาถึงมวลชนของขบวนการ  จึง
กลายเปนฐานเสียงสําคัญที่สนับสนุนให นะหฎอตุล อุละมา ดํารงความเปนพรรคการเมืองชั้นนํา
ของอินโดนีเซียอยูถึงปจจุบัน 

สําหรับประการที่สาม ขบวนการ นะหฎอตุล อุละมา มีความสําคัญในฐานะขบวนการ
เคลื่อนไหวของมุสลิมที่แสดงบทบาททั้งดานสังคม วัฒนธรรม และ การเมือง อยางตอเนื่องมา
จนถึงปจจุบัน  ระหวาง ค.ศ. 1942 – 1945 เมื่อเนเธอรแลนดอีสอินดีสตกอยูภายใตการยึดครอง
ของญี่ปุน ญี่ปุนไดใหการสนับสนุนขบวนการชาตินิยมในการเคลื่อนไหวเพื่อตอตานดัตช และการ
สรางรัฐชาติอินโดนีเซีย นักชาตินิยมเหลานี้เองคือผูมีบทบาทสําคัญในการทําสงครามเรียกรองเอก
ราชจากดัตชในเวลาตอมา (ค.ศ.1945 – 1949)  และนะหฎอตุล อุละมา คือขบวนการเคลื่อนไหว
ของมุสลิมที่มีความสําคัญขบวนการหนึ่งในการเรียกรองเอกราชใหแกอินโดนีเซียระยะเวลานี้ 
ภายหลังเมื่ออินโดนีเซียไดรับเอกราชแลวขบวนการ นะหฎอตุล อุละมา จึงเร่ิมเขามาดําเนิน
บทบาททางการเมืองรวมกับพรรคมัสยูมิ (Masyumi) และมีสวนผลักดันใหมัสยูมิกลายเปนพรรค
การเมืองมุสลิมที่มีความสําคัญมากขณะนั้น แตในป ค.ศ. 1952 นะหฎอตุล อุละมา ไดแยกตัว
ออกมาพรรคมัสยูมิเนื่องจากมีความคิดเห็นอันสวนทางกับมุสลิมกลุมปฏิรูปหลายดาน ทั้งดาน
ศาสนาอิสลาม และดานการเมือง  หลังจากป ค.ศ.1952 – 1973 นะหฎอตุล อุละมา แยกตัวมาทํา
หนาที่ของพรรคการเมืองอิสระ และไดรับการสนับสนุนจากประชาชนจํานวนมาก  ทําให นะหฎอ
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ตุล อุละมา กลายเปนพรรคการเมืองขนาดใหญมีความสําคัญในอันดับตนๆของอินโดนีเซีย แต
ภายหลังป ค.ศ. 1966 เปนตนมากลุมทหารเริ่มเขามามีบทบาททางการเมืองอยางเต็มตัว ตัง้แตพล
เอกซูฮารโตเขามาดํารงตําแหนงประธานาธิบดีของอินโดนีเซีย ประธานาธิบดีซูฮารโตคอยลด
บทบาทของพรรคการเมืองลงโดยเฉพาะบทบาทของกลุมผูนําศาสนา ทําให นะหฎอตุล อุละมา 
ประสบปญหาหนักไมสามารถแขงขันหรือเขามาแสดงบทบาทตอรองดานการเมืองกับรัฐบาลได
ดังเชนที่เคยปฏิบัติมา เพราะประธานาธิบดีตองการผูกขาดอํานาจทางการเมืองไวภายในกลุม
รัฐบาลทหาร ระหวางป ค.ศ.1973 – 1984 รัฐบาลจับรวมพรรค นะหฎอตุล อุละมา เขากับพรรค
รวมพัฒนา (Partai Persatuan Pembangunan : PPP) เพื่อลดอิทธิพลของ นะหฎอตุล อุละมา  
การรวมเอากลุมมุสลิมที่มีแนวความคิดแตกตางกันเขาไวภายในพรรครวมพัฒนาเพียงพรรคเดียว
ไดกอใหเกิดปญหากระทบกระทั่งระหวางมุสลิมกลุมตางๆ และในที่สุด นะหฎอตุล อุละมา จึงถอน
ตัวออกจากพรรครวมพัฒนาป ค.ศ. 1984 และหันไปดําเนินกิจกรรมดานศาสนา วัฒนธรรม และ
สังคม แทนการดําเนินบทบาทดานการเมือง   ตอมาภายหลังเมื่อประธานาธิบดีซูฮารโตหมด
อํานาจลงในป ค.ศ. 1998 การเมืองของอินโดนีเซียเริ่มมีความเปนอิสระและเปดกวางมากขึ้น เปด
โอกาสใหพรรคการเมืองตางๆหวนกลับมามีบทบาททางการเมืองอีกครั้ง กลุม นะหฎอตุล อุละมา 
จึงกลับเขามามีบทบาททางการเมืองอีกครั้งในนามของพรรคฟนตัวแหงชาติ หรือ PKB (Partai 
Kebangkitan Bangsa) จากการเลือกตั้งทั่วไปในป ค.ศ. 1999 นี้ PKB ไดรับคะแนนเสียงมากเปน
อันดับสอง และไดที่นั่งในสภา 51 ที่นั่งเปนลําดับที่ส่ี การไดรับคะแนนเสียงจํานวนมากจากการ
เลือกตั้งแสดงใหเห็นวา นะหฎอตุล อุละมา ยังมีความสําคัญในสังคมปจจุบัน 

การเคลื่อนไหวของขบวนการ นะหฎอตุล อุละมา สะทอนวาอิทธิพลความคิดทาง
ศาสนามีสวนกระตุนใหเกิดการดําเนินกิจกรรมเคลื่อนไหวในสังคมหลากหลายครอบคลุมทั้งดาน
สังคม วัฒนธรรม และการเมือง  ขบวนการมุสลิม นะหฎอตุล อุละมา เร่ิมกอตัวขึ้นมาทามกลาง
กระแสของการปฏิรูปศาสนาอิสลามที่แพรกระจายเขาไปยังชุมชนมุสลิมทั่วโลก แตขบวนการนี้
กลับยึดแนวทางการนับถือศาสนาอิสลามแบบผสมผสานเขากับความเชื่อทางจิตวิญญาณ และ
เทววิทยาฮินดู–พุทธของชวา  อันสวนทางกับแนวการปฏิรูปศาสนาอิสลามของมุสลิมสวนใหญ  
เปนที่คาดหวังวาการศึกษาอิทธิพลของขบวนการ นะหฎอตุล อุละมา จะสามารถสรางความเขาใจ
เกี่ยวกับตัวของขบวนการเองในฐานะที่เปนขบวนการศาสนาที่สัมพันธกับการเมืองและสังคม และ
สะทอนถึงอิทธิพลของศาสนาอิสลามในสังคมชวาอีกดวย 
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ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา (Goal and Objective) 
 

1. ศึกษารากฐานความสําคัญของศาสนาอิสลามในสังคมชวา 
2.ศึกษาบริบทการกอต้ัง และพัฒนาการของขบวนการ นะหฎอตุล อุละมา ในฐานะ

ขบวนการเคลื่อนไหวทางศาสนาอิสลาม ชวงป ค.ศ. 1926 – 1973  
3.ศึกษาความสําคัญและอิทธิพลของขบวนการ นะหฎอตุล อุละมา ที่มีตอสังคมชวา

ทั้งในดานสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง 
  4.ศึกษาการปรับตัวเพื่อการดํารงอยูของขบวนการ นะหฎอตุล อุละมา ทามกลางความ
เปล่ียนแปลงผันผวนทางการเมืองของอินโดนีเซีย  

  
ขอบเขตของการศึกษา (Scope or Delimitation of  the Study) 
 

ขบวนการ นะหฎอตุล อุละมา สะทอนสภาพของสังคม บรรยากาศทางการเมือง และ
วิถีการตอสูของขบวนการมุสลิมที่เกิดขึ้นในสังคมชวาตั้งแตชวงตนจนถึงปลายคริสตศตวรรษที่ 20          
สารนิพนธฉบับนี้กําหนดกรอบเนื้อหาการศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวของกับบทบาทของขบวนการ  
นะหฎอตุล อุละมา ดานสังคม – วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมืองที่มีอิทธิพลตอสังคมชวาใน
ฐานะขบวนการทางศาสนาอิสลาม และกําหนดขอบเขตระยะเวลาการศึกษาขบวนการ นะหฎอตุล 
อุละมา เร่ิมต้ังแตการกอตั้งขบวนการ นะหฎอตุล อุละมา ของกลุมนักการศาสนาอิสลามหัว
อนุรักษนิยมผูยึดถือขนบธรรมเนียมการปฏิบัติและหลักคําสอนแบบผสมผสานกับวัฒนธรรมชวา
ดั้งเดิมในป ค.ศ. 1926  จนสิ้นสุดการศึกษาในป ค.ศ. 1973  อันเปนชวงเวลาแหงการลดบทบาท
ทางการเมืองของกลุมผูนําศาสนาอิสลาม การทําหนาที่ในฐานะพรรคการเมือง นะหฎอตุล อุละมา 
ยุติลงเมื่อมีการดําเนินนโยบายยุบรวมพรรคการเมืองของกลุมศาสนาเขาไวดวยกันภายใตพรรค
รวมพัฒนาในสมัยประธานาธิบดีซูฮารโต ทําใหการดําเนินบทบาทของ นะหฎอตุล อุละมา มิได
เปนอิสระ และตองเผชิญกับความขัดแยงกับกลุมมุสลิมอื่นๆภายในพรรครวมพัฒนา   

 
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ (Review of  related Literature) 
 

งานเขียนที่กลาวถึงอิทธิพลของขบวนการเคลื่อนไหวทางศาสนาอิสลามที่มีตอสังคม
ชวาในภาษาไทยนั้นมีอยูนอยมากสวนใหญก็จะเปนการกลาวถึงอยางผิวเผินมิไดใหรายละเอียด
มากนักซึ่งมักจะปรากฏอยูในหนังสือประวัติศาสตรอินโดนีเซีย ไดแกงานของ ภูวดล ทรงประเสริฐ 
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เร่ือง อินโดนีเซีย : อดีตและปจจุบัน, 2539. งานของ Alisa Zainu’ddin ซึ่งแปลโดย เพ็ชรี สุมิตร 
เร่ือง ประวัติศาสตรอินโดนีเซีย, 2523.  และงานเขียนของวิทยา สุจริตธนารักษ  ในหนังสือเร่ือง 
พรรคการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต : ศึกษาเฉพาะประเทศอินโดนีเซีย ฟลิปปนส 
ไทย มาเลเซีย, 2546. งานชิ้นนี้ใหภาพของนะหฎอตุล  อุละมา  ในฐานะของพรรคการเมืองพรรค
หนึ่งในอินโดนีเซียที่มีอิทธิพลมาตั้งแตชวงหลังของการไดรับเอกราชของอินโดนีเซีย 

งานศึกษาที่เกี่ยวของกับอิทธิพลของขบวนการ นะหฎอตุล อุละมา ที่มีตอสังคมชวาใน
ภาษาอังกฤษนั้นก็ไดแกงานเขียนของ Deliar Nore เร่ือง The Modernist Muslim Movement in 
Indonesia 1900 – 1942,  1973.  งานชิ้นนี้ไดใหภาพของความเคลื่อนไหวของมุสลิมกลุมตางๆ
ในอินโดนีเซียในชวง ค.ศ. 1900 – 1942 และชี้ใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางตะวันออกกลางกับ
อินโดนีเซียในการถายทอดแนวความคิดเรื่องการปฏิรูปศาสนาและทําใหมุสลิมในอินโดนีเซียแตก
ออกเปนสองกลุมคือ พวกหัวสมัยใหม กับ พวกอนุรักษนิยม ในงานของ Sven  Cederroth  เรื่อง 
Survival and Profit in Rural Java the Case of an East Javanese Village, 1995. สะทอนให
เห็นถึงความขัดแยงกันระหวางมุสลิมสองกลุมคือ กลุมมุสลิมที่เครงครัดซึ่งตัวแทนของมุสลิมกลุม
นี้คือ ขบวนการ มุฮัมมะดียะฮ (Muhammadiyah)  และกลุมมุสลิมที่นิยมการผสมผสานความเชื่อ
ดานศาสนาอิสลามเขากับความเชื่อด้ังเดิม ตัวแทนในกลุมนี้คือ ขบวนการ นะหฎอตุล อุละมา งาน
ของ Andrew  Beatty เร่ือง Varieties of  Javanese : Religion An Anthropological Account, 
1999. งานชิ้นนี้ชี้ใหเห็นความหลากหลายทางศาสนาในสังคมชวา และลักษณะเดนของวัฒนธรรม
ชวาคือการผสมผสานความหลากหลายในการนับถือศาสนาเขาดวยกัน งานศึกษาของ Marcus 
Mietzner ในหนังสือชื่อ Reformasi Crisis and Change in Indonesia, 1999. ไดชี้ใหเห็นถึง
อิทธิพลทางการเมืองของขบวนการ นะหฎอตุล อุละมา ที่มีบทบาทตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน  และ
งานศึกษาของ Douglas E. Ramage ในหนังสือเร่ือง Politics in Indonesia Democracy, Islam 
and the Ideology of Tolerance, 1995. กลาวถึงขบวนการ นะหฎอตุล อุละมา โดยเนนอิทธิพล
ในดานการเมืองของขบวนการในฐานะที่เปนกลุมการเมืองของมุสลิมหัวอนุรักษนิยมของชวา 

องคความรูในงานที่เกี่ยวของกับขบวนการนะหฎอตุล อุละมา ที่มีตอสังคมชวาในชวง 
ค.ศ. 1926 – 1973 ในภาษาไทยนั้นมีอยูคอนขางนอย การศึกษาขบวนการมุสลิมชวาของสาร
นิพนธฉบับนี้ผูวิจัยหวังวาจะสามารถชวยใหเกิดการเสริมตอองคความรูในเรื่องดังกลาวใหมีความ
กระจางชัดยิ่งขึ้น 
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วิธีการศึกษา (Method of Study) 
 
  ในการวิจัยนี้ไดใชวิธีการวิจยัตามระเบียบวิธีวิจยัทางประวัติศาสตรในการคัดเลือกและ
ตรวจสอบขอมูล โดยอาศัยหลักฐานดานเอกสารทัง้ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ รวมทั้ง
วิทยานิพนธ บทความ และผลงานวจิัยตางๆ และใชวิธกีารนาํเสนอตามแนวทางประวัติศาสตรเชงิ

วิเคราะห 
 

แหลงขอมูล 
 

1.สํานักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรและวัง
ทาพระ 
  2.หองสมุดปรีดีพนมยงค หองสมุดดิเรกชัยนามคณะรัฐศาสตรมหาวิทยาลัย และ
หองสมุดคณะสังคมวิทยา-มานุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
  3. สํานักหอสมุด และหองสมุดคณะสังคมศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
  4.สถาบันวิทยบริการ หองสมุดคณะรัฐศาสตร หองสมดุสถาบันเอเชยีศึกษา หองสมุด
คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  5.หองสมุดศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร 

ฯลฯ 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั 
 

1.เพื่อใหเกิดความเขาใจรากฐานความสําคัญ และการนับถือศาสนาอิสลามของมุสลิม
ชวา 

2.เพื่อเขาใจบริบทการกอตัวของขบวนการเคลื่อนไหวทางศาสนาอิสลาม และ
พัฒนาการของขบวนการ นะหฎอตุล อุละมา ระหวางป ค.ศ. 1926 – 1973  

3.เพื่อเขาใจอิทธิพล และความสําคัญของขบวนการ นะหฎอตุล อุละมา ที่มีตอสังคม
ชวาทั้งในดานสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง 
  4.เพื่อเขาใจการปรับตัว และการดํารงอยูของขบวนการ นะหฎอตุล อุละมา ทามกลาง
ความเปลี่ยนแปลงผันผวนทางการเมืองของอินโดนีเซีย  
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ภาพที ่2  แผนที่ชวา 
ที่มา : Lonely Planet.com, map java [online], Accessed 4 March 2005. Available from 
http://lonelyplanet.com/mapshells/south_east_asia/java/java.htm 
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บทที่ 2 
ภูมิหลังทางประวัติศาสตร และพัฒนาการของศาสนาอิสลามในชวากอนคริสตศตวรรษ  

ที่ 20 
 

2.1 ลักษณะทางภูมศิาสตรของชวา  
เกาะชวาตั้งอยูตอนใตของหมูเกาะอินโดนีเซียใตเสนศูนยสูตรที่  7 oC  ชวามีลักษณะทาง
ภูมิศาสตรเปนเกาะหนึ่งในบรรดาหมูเกาะจํานวนมากถึง 13,670 เกาะที่ประกอบกันเปนประเทศ
อินโดนีเซียในปจจุบัน มีขนาดพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 600,000 ตารางกิโลเมตร มีความยาว
มากกวา 1,200 กิโลเมตร กวาง 500 กิโลเมตร จํานวนพื้นที่ของเกาะชวาคิดเปนเปอรเซ็นตได
ประมาณรอยละ 7 จากจํานวนพื้นที่ทั้งหมดของประเทศอินโดนีเซีย เกาะชวาคือสวนหนึ่งของ
เทือกเขาทางตอนใตที่ทอดยาวมาจากเทือกเขาหิมาลัย ผานแนวเทือกเขาในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใตภาคพื้นทวีปโคงตอไปทางตะวันออกบริเวณเกาะชวา บาหลี หมูเกาะโมลุกกะ แลววางแนวยาว
ข้ึนทางเหนือส้ินสุดบริเวณหมูเกาะของประเทศญี่ปุน1 

 เกาะชวาตั้งอยูในแนวภูเขาไฟยุคโบราณ สภาพพื้นที่โดยรวมประกอบดวยกลุมภูเขา
ไฟและกลุมเทือกเขาหินปูนกระจัดกระจายตามแนวยาวตะวันตกถึงตะวันออกขนาบดวยที่ราบต่ํา
ทางตอนเหนือและสันหินปูนทางใต พื้นที่บนเกาะชวามีภูเขาไฟอยูจํานวนมากทั้งที่ระเบิดแลวและ
ยังไมระเบิด  ที่สูงบริเวณเขตภูเขาไฟมีระดับความสูงของพื้นที่หางจากระดับน้ําทะเลโดยเฉลี่ย 
1,500 - 3,500 เมตร ตอนบนสุดของเขตภูเขาไฟมีลักษณะเปนพื้นที่ราบกวางตามแนวเหนือ – 
ตะวันออกและชายฝงทางใต ดินในบริเวณนี้อุดมไปดวยแรธาตุจากลาวากับเถาถานจากการระเบดิ
ของภูเขาไฟจึงเหมาะสมแกการเพาะปลูก สวนตอนลางของเขตภูเขาไฟมีลักษณะเปนภูเขาหินปูน
จํานวนมาก  พื้นที่บริเวณชายฝงทางใตที่อยูติดตอกับมหาสมุทรอินเดียสวนใหญมีลักษณะเปน
เทือกเขาสูงชัน แนวเทือกเขาทอดตัวตามความสูงชันของภูเขาไฟอันเปนแหลงกําเนิดตนน้ํา ลําธาร 
และแมน้ําขนาดใหญหลายสาย  เสนทางไหลของแมน้ําหลอเล้ียงพื้นที่ตางทั่วเกาะชวา เชน  แมน้ํา
เซรายู  (Serayu) ในชวากลาง  แมน้ําโซโล  (Solo)  และแมน้ําบรานตัส  (Brantas) ในชวา

                                                           
1Koentjaraningrat, Javanese Culture (Singapore : Oxford University Press, Institute of 

Southeast Asia Studies, 1985) ,1-2. 
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ตะวันออก แมน้ําตารุม (Tarum) ในชวาตะวันตก นอกจากชวาจะเปนดินแดนที่มีความอุดม
สมบูรณจากแหลงน้ํา ดินภูเขาไฟ และความชื้นจากลมมรสุมที่พัดผานแลว ชาวพื้นเมอืงชวายงัรูจกั
นําเอาเทคนิคการทดน้ําเขามาใชในการเกษตรบริเวณพื้นที่ดวย2      คือการนําเอาระบบการปลูก
ขาวแบบนาขั้นบันไดมาประยุกตใชในการเพาะปลูก เพื่อลดความเสียหายของผลผลิตในฤดูฝน
ตามเขตพื้นที่สูง ปจจัยทั้งหลายที่กลาวมาลวนสงเสริมใหมีการตั้งถิ่นฐาน การขยายตัวดาน
ประชากร และพัฒนาการทางสังคมของมนุษยบนเกาะชวามายาวนาน จากการคนพบหลักฐาน
ทางประวัติศาสตรทําใหทราบวา      เมื่อยอนหลังไปประมาณ 800,000 ป  นั้นเริ่มมีมนุษยยุคแรก
อาศัยอยูบนเกาะแหงนี้แลว และตั้งขอสันนิษฐานวาชวานาจะเปนแหลงผลิตอาหารสําคัญเพื่อ
เลี้ยงผูคนในบริเวณภาคพื้นสมุทรแถบนี้อีกดวย  

 การเปลี่ยนแปลงทางลักษณะภูมิอากาศของเกาะชวาไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมสอง
ชนิดที่พัดผานดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต และลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงใต ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตเกิดขึ้นชวงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน ลม
มรสุมตะวันตกเฉียงใตจะพัดเอาความชุมชื้นจากมหาสมุทรอินเดียเขามายังชวาทําใหมีฝนตกชุก
ในชวงเวลานี้ สวนอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงใตจะเกิดชวงเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือน
ตุลาคม ลมมรสุมในฤดูนี้จะพัดเอาความเย็นจากทวีปออสเตรเลียมาสูหมูเกาะชวา อิทธิพลของลม
มรสุมทําใหอุณหภูมิเฉลี่ยบริเวณเขตเทือกเขาลดต่ํากวาบริเวณที่ราบและเขตชายฝงทะเล พื้นที่
เขตภูเขามีปริมาณฝนตกมากกวาเขตที่ราบและบริเวณชายฝง ดวยเหตุนี้สภาพทางพื้นที่และความ
อุดมสมบูรณภายในเกาะชวา จึงมีความแตกตางกันออกไปตามระดับความสูงของพื้นที่ในเขต
ภูเขาไฟ ลักษณะทางภูมิศาสตร และภูมิอากาศ ของชวาอันแตกตางกันนั้นสงผลใหระดับการ
พัฒนาทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของแตละทองที่ภายในเกาะชวามีลักษณะ
ตางกันออกไป พื้นที่บริเวณดานตะวันออกของชวามีที่ราบขนาดใหญ และมีแมน้ําสายใหญไหล
ผานถึงสองสาย ทั้งยังเปนเขตที่ไดรับปริมาณน้ําฝนไมมากเกินไปเนื่องจากมีแนวภูเขาชวยกั้นลม
ฝนเอาไวไมเหมือนกับดานตะวันตก การพัฒนาพื้นที่ในเขตตะวันออกจึงมีความสะดวกมากกวา
ดานตะวันตก สวนพื้นที่ชายฝงดานเหนือแมจะเปนที่ราบต่ําครอบคลุมไปดวยหนองบึงปาไมชาย
เลนแตตั้งอยูในเขตเสนทางการคาทั้งภายในภูมิภาคและการคานานาชาติแลวยังมีอาวจอดเรือ มี

                                                           
2สิริพร ศิริโพธิ์คา,  “พัฒนาการทางประวัติศาสตรของชวาตั้งแตสมัยโบราณถึงการลมสลายของ

อาณาจักรมัชปาหิต” (สารนิพนธอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547), 7-9. 
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อาหารอุดมสมบูรณจึงทําใหพื้นที่บริเวณนี้พัฒนามาเปนเมืองทาการคาสําคัญของชวาดึงดูดให
ชาวตางแดนเขามาตั้งถิ่นฐานทําการคาจํานวนมากตางจากพื้นที่ชายฝงดานใต3 

 เกาะชวามีลักษณะโอบลอมดวยทะเลและรับอิทธิพลของลมมรสุมจึงเปดโอกาสให
ชาวพื้นเมืองชวามีการติดตอส่ือสารกับผูคนนักเดินทางจากดินแดนตางๆ และเปดรับวัฒนธรรม
จากภายนอกพรอมกับจุดมุงหมายเพื่อการทําการคามาตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 5  เมื่อการพัฒนา
เทคนิคการเดินเรือเจริญขึ้น ประกอบกับกลุมพอคาผูเดินทางทําการคาระหวางจีนกันอินเดียเลิกใช
เสนทางการคาทางบก หรือเสนทางการคาสายไหม และเปลี่ยนมาใชเสนทางการคาทางทะเล
เดินทางดวยดวยเรือสินคาแทนการเดินทางขามคอขอดกระ ทําใหชุมชนบริเวณชายฝงของชวาทั้ง
ดานตะวันตก ดานตะวันออก และชายฝงทางเหนือ กลายเปนจุดแวะพักเรือของกลุมพอคา
นานาชาติในชวงฤดูมรสุม การแลกเปลี่ยนทางการคา และความสัมพันธระหวางกลุมพอคา
ตางชาติกับชาวพื้นเมืองชวา นํามาสูการถายทอดแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมความเชื่อใหกับชน
พื้นเมือง4 
 ลักษณะทางประชากรในชวามีความหลากหลายกันออกไปทั้งในดานชาติพันธุและ
วัฒนธรรม  กลุมชาติพันธุหลักในชวามีอยูสามกลุม คือ กลุมชาวชวา ซุนดา และมาดูรา ประชากร
สวนใหญในเกาะชวามักตั้งถิ่นฐานบริเวณตอนกลางของเกาะ สวนทางตะวันออก และตะวันตก 
ประชากรมีการกระจุกตัวมากตามเขตพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ เชน ในบริเวณที่ราบสูงปรีอังกัน 
(Priangan) จะมีชาวซุนดาอาศัยอยูมากและมีแมน้ําชีตันดัว (Citandui) และแมน้ําซียูลัง (Ciju-
lang) แบงเขตระหวางชาวซุนดากับชาวชวา ชาวซุนดาและชาวชวาเปนกลุมชาติพันธุใหญมี
ประชากรจํานวนมากที่สุดในอินโดนีเซีย ชาวชวามีภาษาทองถิ่นหลายภาษาแตประชากรสวนใหญ
ใชภาษาชวาเปนภาษากลาง ภาษาชวามักปรากฏอยูในงานวรรณกรรมตั้งแตอดีต และไดรับ
อิทธิพลจากภาษาสันสกฤตของอินเดีย ภาษาชวาเปนภาษาที่มีความยุงยากและสับสนในการใช
อยางมาก เพราะตองเปลี่ยนลําดับข้ันของภาษาตามสถานะของผูที่พูดคุยดวยหรือผูที่ถูกกลาวถึง
อยูเสมอขณะพูด นักวิชาการตั้งขอสังเกตวาภาษาชวานาจะไดรับอิทธิพลจากอินเดีย คือแนวคิด
การแบงชนชั้นทางวัฒนธรรมในศาสนาฮินดู  นอกจากภาษาชวาแลวยังมีการใชภาษาทองถิ่นของ
กลุมชาติพันธุตางๆบนเกาะชวา5  
                                                           

3เร่ืองเดียวกัน,13.  
4Lynda Norene Shaffer, Maritime Southeast Asia to 1500 (The United States of America : 

M.E. Sharpe,Inc.,1996), 11-15.  
5Koentjaraningrat, Javanese Culture, 3-5. 
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2.2 รากฐานทางวัฒนธรรมชวา 
  
  การสํารวจทางโบราณคดีชี้วามีประชากรตั้งถิ่นฐานอยูเกาะชวามาตั้งแตสมัยกอน
ประวัติศาสตรแลว การขุดคนของนักโบราณคดีพบวามีอารยธรรมของมนุษยมาตั้งแตสมัยยุค
น้ําแข็ง หลักฐานสําคัญคือฟอสซิลมนุษยชวา หรือพีแคนโทรปส อิเรคตัส (Pithecanthopus Erec-
tus) มีอายุราว 1.5 ลานปรวมสมัยกับมนุษยปกกิ่งในประเทศจีน และฟอสซิลของมนุษยโซโล หรือ
โฮโม โซโลเอนซิส (Homo Soloensis) มีอายุราว 60,000 – 100,000  ป นักประวัติศาสตรเชื่อวา
มนุษยชวามีอายุเกาแกที่สุดในแถบเอเชีย มนุษยทั้งสองชนิดนี้เคยอาศัยอยูใกลกับแมน้ําโซโลใน
ชวากลาง ดํารงชีวิตอยูดวยการลาสัตวเก็บหาอาหาร และพักอาศัยอยูตามเชิงหิน ถ้ํา ที่ราบริม
แมน้ํา หรือที่ราบริมชายฝงทะเล6  
 สมัยยุคหินพื้นแผนดินที่เคยเปนแผนเดียวติดกันตลอดเอเชียตะวันออกเฉียงใตในยุค
น้ําแข็งจมหายลงไปใตทะเลบางสวน เนื่องจากการละลายของน้ําแข็งทําใหเกิดเปนเกาะตางๆ
รวมถึงเกาะชวาดวย ในสมัยยุคหินนี้มีการอพยพของชาวมลาโยโพลีนีเซียน (Malaya – Polyne-
sian) จากตอนบนของภาคพื้นทวีปลงมายังคาบสมุทร นักประวัติศาสตรเชื่อวาชาวมลาโยโพลีนี
เซียนคือบรรพบุรุษของชาวชวาปจจุบัน วัฒนธรรมของมนุษยยุคหินที่พบ ไดแก การประกอบพิธี
กรรมการฝงศพแสดงวามนุษยยุคนี้มีความเชื่อเร่ืองชีวิตหลังความตาย รูจักทําการเกษตร เลี้ยง
สัตว ทําเครื่องปนดินเผา เครื่องจักสาน ทอผา และเครื่องประดับ7 
 วิวัฒนาการของมนุษยในยุคโลหะ แบงออกเปนสองชวง คือ ยุคสําริด และยุคเหล็ก ใน
ยุคสําริดไดคนพบเครื่องมือเครื่องใชที่ทําจากสําริด เชน ขวาน หอก กําไล ลูกปด กลองมโหระทึก 
และมีการนําเอาหินขนาดใหญมาปกตั้งเพื่อใชในการประกอบพิธีกรรมบางอยาง วัฒนธรรมการ
กอสรางหินลักษณะนี้เรียกวา “วัฒนธรรมหินใหญ” (Megalithic Culture) มีลักษณะการกอสราง
แบบโตะหิน (dolmen) คือการตั้งหินไวหลายรูปแบบตางกันไป และโกศหิน (urn) ลักษณะการปก
แทงหินลงบนพื้น หรือต้ังหินไวกอนเดียว มนุษยยุคนี้อาจใชหินเพื่อเปนแทนบูชา แสดงขอบเขตของ
พิธีกรรม บอกตําแหนงหลุมฝงศพ หรือเปนสถานที่ชุมนุม มีการคนพบโตะหินที่เกาแกที่สุดบริเวณ
ชวาตะวันออก และพบหีบศพหินโบราณในบาหลี นักประวัติศาสตรสันนิษฐานวาหินที่พบอาจใช

                                                           
6Nicholas Tarling, gen. Ed., The Cambridge History of Southeast Asia, 2 vols. (Australia : 

Cambridge University Press, 1992), vol. 1, From Early Times to c. 1800, by Peter Bellwood, 65-73. 
7Ibid. 
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ในพิธีฝงศพเพื่อสักการะวิญญาณบรรพบุรุษ และระลึกถึงการจากไปของหัวหนาเผา สวน
วัฒนธรรมสําริดที่พบตามหมูเกาะนั้นอยูรวมสมัยกับวัฒนธรรมดองซองในเขตเวียดนามเหนือ8 
 ยุคเหล็กมนุษยรูจักและพัฒนาเทคโนโลยีการถลุงเหล็ก เพื่อนําเหล็กมาใชเปน
เครื่องมือแทนการใชสําริด การถลุงเหล็กตองใชความรอนอุณหภูมิสูงกวาการทําสําริด และมี
กรรมวิธียุงยากมากกวา ฉะนั้นการคนพบวัฒนธรรมยุคเหล็กจึงมักจะพบในแหลงเดียวกับที่พบ
สําริด มนุษยยุคเหล็กดํารงชีวิตอยูดวยการทําเกษตรกรรม มนุษยยุคนี้เร่ิมมีการรวมกลุมเปนชุมชน
ขนาดใหญ มักอาศัยอยูใกลกับแหลงน้ํา และพื้นที่ชายฝงทะเล โดยมีหัวหนาเผาปกครองผูคนใน
ชุมชน   ชาวพื้นเมืองยุคนี้อาจรวมทํากิจกรรมทางการคากับพอคาชาวตางชาติเชน ชาวอินเดียใต 
และชาวทมิฬจากศรีลังกาที่เขามายังชุมชนของชาวพื้นเมือง ตอมาในสมัยประวัติศาสตรประมาณ
คริสตศตวรรษที่ 3 – 4 ชาวอินเดียใตเร่ิมทําการเผยแพรวัฒนธรรมฮินดู และพุทธศาสนาใหกับชาว
พื้นเมืองชวา9  
   
  วัฒนธรรมฮินดู – พุทธ 
 
 วัฒนธรรมความเชื่อด้ังเดิมของชาวชวาคือการเคารพบูชาเหลาภูตผีวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ 
และเทวดาทั้งหลาย รวมถึงความเคารพในวิญญาณผีบรรพบุรุษดวย  ชาวพื้นเมืองเชื่อวาวิญญาณ
ศักดิ์สิทธิ์มักสิงสถิตอยูตามที่ตางๆ เชน แผนหิน ตนไม ปา ภูเขา แหลงน้ํา  ตอมาเมื่อชาวพื้นเมือง
รับวัฒนธรรมจากอินเดียความเชื่อเร่ืองวิญญาณของชาวพื้นเมืองไดผสมปะปนกับความเชื่อใน
ศาสนาฮินดู และพุทธของอินเดียตั้งแตปลายคริสตศตวรรษที่ 5  หลักฐานที่แสดงการรับวัฒนธรรม
อินเดีย คือ จารึกภาษาสันสกฤตที่คนพบภายในซากเทวลัยศาสนาพราหมณลัทธิไศวนิกาย จารึกนี้
มีอายุยอนไปประมาณคริสตศตวรรษที่ 5 ถึงกลางคริสตศตวรรษที่ 8   จารึกภาษาสันสกฤตทําให
เห็นรองรอยการนําความเชื่อทางศาสนาพราหมณของอินเดีย มาใชสรางสิทธิธรรมในการปกครอง
และยกยองสถานภาพทางจิตวิญญาณของกษัตริยใหสูงสงเหนือกวาผูปกครองระดับทองถิ่น  
ดังเชนหลักจารึกภาษาสันสกฤตในสมัยพระเจาปุณวรมันกลาวยกยองความยิ่งใหญของกษัตริย
ในทางการเมือง และการควบคุมรัฐใกลเคียง  สัญลักษณแหงอํานาจของพระองคคือจารึกหินที่
ผานพิธีกรรมสาปแชงจากพราหมณในราชสํานัก พราหมณจะรายมนตดวยภาษาสันสกฤตขณะ

                                                           
8George Coedes, The Indianized States of Southeast Asia, trans. Susan Brown Cowing 

(Honolulu : University of Hawaii, 1968), 7. 
9Koentjaraningrat, Javanese Culture ,35.  
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ประกอบพิธีกรรม เพราะภาษาสันสกฤตถือเปนภาษาศักดิ์สิทธิ์ในพิธีการบวงสรวงเทพเจาของ
อินเดีย และใชบันทึกพระราชอํานาจพระมหากษัตริยลงในแผนหินจารึก เพื่อมอบตอใหผูปกครอง
ทองถิ่นนําไปเคารพบูชา  หากผูปกครองคนใดยอมรับในอํานาจของพระองค เคารพบูชาจารึกหินนี้
บานเมืองของเขาจะเจริญรุงเรือง และปลอดภัยจากความชั่วรายทั้งปวง แตถาผูปกครองทองถิ่น
คนใดไมยอมรับจารึกหินนี้จะถูกสาปแชงใหพบกับความหายนะ10  แตตอมาศาสนาพราหมณใน
สังคมชวาคอยๆลดบทบาทลงขณะที่ศาสนาพุทธเริ่มเจริญขึ้นมาแทนที่ 

ประมาณกลางคริสตศตวรรษที่ 8 มีการเปลี่ยนแปลงอํานาจทางการเมืองบนเกาะชวา 
ราชวงศไศเลนทรไดข้ึนมามีอํานาจปกครองอาณาจักรบนเกาะชวา ราชวงศไศเลนทรใหการ
อุปถัมภพระพุทธศาสนานิกายมหายาน พรอมทั้งประกาศตัวเปนศูนยกลางแหงการศึกษาพุทธ
ศาสนานานาชาติ มีการเชิญนักปราชญจากดินแดนหางไกลมารวมพัฒนาพุทธศาสนาในชวา และ
สรางศาสนาสถานขึ้นหลายแหง เชน พระโพธิสัตวมัญชุศรีอันมีความหมายรวมทั้งพระรัตนตรัย ตรี
มูรติ และเทวดาทั้งหลาย ตามคําแนะนําของพระอาจารยกุมารโฆษจากแควนเบงคอลตะวันตก  
ในสมัยราชวงศไศเลนทรมีการสรางศาสนสถานอยูหลายแหง ไดแก จันทิสาหรี (Chandi sari) 
สรางขึ้นเปนสํานักสงฆ และวิหารประกอบพิธีกรรม  จันทิเซวู (Chandi sewu) คือ ศาสนสถาน
ขนาดใหญ ประกอบดวยกลุมจันทิขนาดยอมรายลอมอยูถึง 250 หลัง   และพุทธศาสนสถานที่มี
ความสําคัญมากในสมัยนี้ คือ บุโรพุทโธ (แบบจําลองจักรวาลแหงพุทธศาสนา) สรางขึ้นชวงปลาย
ราชวงศไศเลนทร สันนิษฐานวาบุโรพุทโธอาจเปนศาสนสถานหลวงประจําราชสํานัก ศาสนสถาน
แหงนี้ตกแตงดวยภาพสลักตามเรื่องราวพระคัมภีรสําคัญทางพระพุทธศาสนาลัทธิมหายาน เชน 
ชาดกมาลา ลลิตวิสูตร คัณฑพยูหะ และกรรมวิภังค   เมื่อราชวงศไศเลนทรเสื่อมอํานาจลงใน
คริสตศตวรรษที่ 9  ศาสนาพราหมณลัทธิไศวนิกายไดกลับมาแพรหลายในชวาอีกครั้งพรอมกับ
การเสื่อมลงของพุทธศาสนา หลักฐานที่แสดงถึงการนับถือศาสนาฮินดูชวงคริสตศตวรรษที่ 9  คือ 
จารึกป ค.ศ. 836  จารึกหลักนี้กลาวถึงการเคารพบูชาพระอคัสตยะ และเทวาลัย ณ ปรัมบะนัน แต
ยังมีผูคนนับถือศาสนาพุทธอยูบางในบริเวณชวากลาง ชาวชวานับถือศาสนาพราหมณและพุทธ
ศาสนาอยูคูกันมายาวนาน และบางครั้งไดผสานความเชื่อทั้งสองเขาดวยกัน11 

ตั้งแตตนคริสตศตวรรษที่ 11 มีการยายศูนยการปกครองของราชสํานักบนเกาะชวา
จากภาคกลางไปยังบริเวณชวาตะวันออก สวนจักรวาลวิทยาและความเชื่อระหวางศาสนาฮินดู

                                                           
10สิริพร ศิริโพธิ์คา,  “พัฒนาการทางประวัติศาสตรของชวาตั้งแตสมัยโบราณถึงการลมสลายของ

อาณาจักรมัชปาหิต”, 87-90.   
11Lynda Norene Shaffer, Maritime Southeast Asia to 1500, 65-73. 
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และพุทธไดผสมผสานรวมเปนเนื้อเดียวกันโดยมีกษัตริยเปนผูนํา การผสมผสานความเชื่อดังกลาว
เห็นไดชัดเจนในสมัยอาณาจักรมัชปาหิตตั้งแตปลายคริสตศตวรรษที่ 13 ถึงคริสตศตวรรษที่ 15 
กษัตริยใหการอุปถัมภทั้งศาสนาพราหมณ และพุทธศาสนานิกายตันตริ (Tantric) รัชสมัยของพระ
เจากฤตนครพระองคทรงเลื่อมใสทั้งพระศิวไภรพ (พระอิศรปางโกรธ) นิกายกาลจักร และพุทธ
ศาสนาลัทธิตันตระ พระองคทรงสรางจันทิชาวี (Chandi jawi) อุทิศถวายแดพุทธศาสนาเพื่อถาย
ถอนวิญญาณของพระญาติวงศผูลวงลับ และเชื่อมโยงสถานะของกษัตริยเขากับความเชื่อทาง
ศาสนาฮินดู ค้ําจุนใหกษัตริยมีสถานะเสมือนกับเทพเจาตามคติฮินดู การประกอบพิธีสักการะดวง
วิญญาณบรรพบุรุษของกษัตริย เพื่อใหวิญญาณบรรพบุรุษชวยอํานวยพรใหบานเมืองมีความสงบ
เจริญรุงเรือง อันสอดคลองกับความเชื่อดั้งเดิมของชวา สวนความเชื่อทางพระพุทธศาสนานั้นเนน
เร่ืองการปฏิบัติชอบเพื่อส่ังสมบารมี และความดีงาม โดยมีจุดมุงหมายคือพระนิพพาน12    ฉะนั้น
กษัตริยมีหนาที่ประพฤติตนใหอยูในหลักความถูกตองดีงาม สอดคลองกับความเชื่อที่วากษัตริย
คนใดที่มีบารมีอาณาจักรของพระองคจะมีแตนําความอุดมสมบูรณ ปลอดภัย และเจริญรุงเรือง 

ในรัชสมัยของพระเจาราชศะนคร (King Rajasanagara) ทานมปู ปรปญจ (Mpu Pra-
panca)13 ไดแตงบทกวีชื่อ “นครกฤตคม” (Nagarakrtagama) ข้ึนในป ค.ศ. 1365  เพื่อยกยอง
สรรเสริญความดีงามของกษัตริย นครกฤตคมสะทอนใหเห็นถึงความเชื่อทางศาสนา ความรุงเรือง
ทางการคา และการปกครองของราชสํานัก ในสมัยนี้มีการประกอบพิธีบวงสรวงบูชาดวงวิญญาณ
บรรพบุรุษผูประกอบคุณงามความดีแหงราชสํานัก เพื่อขอใหดวงวิญญาณพระนางราชปตนี (Ra-
japatni) ผูสถิตยในสรวงสวรรค ในฐานะเทวีปญนาปรามิตา (Prajnaparamita) ชวยดลบันดาลให
ราชอาณาจักรมีความอุดมสมบูรณ และเจริญรุงเรือง อาณาจักรมัชปาหิตมีนักบวชจากศาสนา
พราหมณ คือ ปุโรหิต และพระสงฆของศาสนาพุทธ รวมกันทําหนาที่ประกอบพิธีกรรมสําคัญ
ใหกับราชสํานักอยูบอยคร้ัง14  ราชสํานักและประชาชนชวาในอาณาจักรมัชปาหิตตางให
ความสําคัญกับการนับถือศาสนาทั้งสองอยางเทาเทียมกัน หลักฐานทางประวัติศาสตรในสมัยมัช

                                                           
12สิริพร ศิริโพธิ์คา, “พัฒนาการทางประวัติศาสตรของชวาตั้งแตสมัยโบราณถึงการลมสลายของ

อาณาจักรมัชปาหิต”, 98-99.  
13มปู ปรปญจ คือ นามปากกาของผูเขียนบทเทศวรรณานครกฤตคม ทานผูนี้ดูแลกิจการดาน

พระพุทธศาสนาใหพระเจาราชศะนคร อานรายละเอียดใน Mpu Prapanca, Desawarnana 
(Nagarakrtagama), trans. Stuart Robson (Leiden : KITLV Press, 1995),1. 

14Ibid.,1-16. 
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ปาหิตสวนใหญมักแสดงวามีการนับถือศาสนาฮินดู-พุทธควบคูกัน และมีศาสนาสถานทั้งสอง
ศาสนาตั้งเรียงรายทั่วราชอาณาจักร  
2.3 การเขามาของศาสนาอิสลาม 

 
มัชปาหิตเจริญรุงเรืองขึ้นมาเพราะสามารถควบคุมการคาทางทะเลใหอยูในอํานาจของ

ตนได โดยเฉพาะการคาบริเวณหมูเกาะเครื่องเทศ ความรุงเรืองทางการคาทําใหมัชปาหิตมีสินคา
หลายชนิดที่พอคาชาวตางชาติตองการ  เชน เครื่องเทศ ขาว และสินคาหายากจากปาและทะเล 
เครื่องเทศเปนสินคาสําคัญที่ทําใหมัชปาหิตกลายเปนศูนยกลางเมืองทาการคา เพราะเปนที่
ตองการของตลาด และมีราคาแพงมาก  สินคาเครื่องเทศที่สําคัญ คือ จันทรเทศ ดอกจันทนเทศ 
และกานพลู เครื่องเทศเหลานี้เพาะปลูกกันมาบนเกาะบันดา และเกาะโมลุกกะ เกาะทั้งสองตั้งอยู
ทางตะวันออกของชวา การซื้อขายสินคาเครื่องเทศมีกลุมพอทั้งชาวพื้นเมือง พอคาชวา พอคา
ตางชาติโดยเฉพาะชาวจีน พอคามุสลิมจากเมืองกุจราตซึ่งตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงใตของอินเดีย 
และพอคามุสลิมเปอรเซีย พอคาชาวตางชาติมักจะเดินทางเขามาทําการคาในบริเวณหมูเกาะ
อินโดนีเซียโดยตรง พอคาบางกลุมเขามาพักอาศัยหรือต้ังถิ่นฐานอยูตามเมืองทาชายฝงของชวา 
ผูนําอาณาจักรมัชปาหิตเปดโอกาสใหกลุมพอคาเหลานี้สามารถเดินทางเขามาซื้อขายแลกเปลี่ยน
สินคาเครื่องเทศในหมูเกาะเครื่องเทศ โดยผานพอคาพื้นเมืองหรือผูนําทองถิ่น พอคาตางชาติ
มักจะนําสินคาจากภายนอกอาทิเชน ผา ส่ิงทอ ทอง งาชาง และขาว มาแลกเปลี่ยนกับสินคา
เครื่องเทศจากพอคาพื้นเมือง15   

การมีความสัมพันธทางการคากับมุสลิมทําใหศาสนาอิสลามที่แพรหลายอยูในอะเจห 
และมะละกา เร่ิมถายทอดเขามายังอาณาจักรมัชปาหิต และรัฐเมืองทาชายฝงทะเลทางตอนเหนือ 
และทางตะวันออกของชวา เชนบริเวณเมืองเกรสิค เดมัค และตูบัน ศาสนาอิสลามเริ่มขยายเขามา
สูศูนยกลางของราชสํานักมัชปาหิตเมื่อประมาณคริสตศตวรรษที่ 14 โดยมีหลักฐานกลาวถึงการ
อภิเษกสมรสระหวางเจาหญิงมุสลิมแหงอาณาจักรจัมปา คือ เจาหญิงดาราวตี (Darawati) กับ
กษัตริยบราวิชัย (Brawijaya) แหงมัชปาหิต  การแตงงานดังกลาวแสดงใหเห็นวาชนช้ันสูงในราช
สํานักมัชปาหิตมีสายสัมพันธใกลชิดกับกลุมมุสลิมตางชาติ และเริ่มมีการนับถือศาสนาอิสลาม

                                                           
15Kenneth R. Hall, Maritime Trade and State Development in  Early Southeast Asia (Hono-

lulu : University of Hawaii Press, 1985), 233-250. และ M. C. Ricklefs, “Islamization in Java : Four-
teenth to Eighteenth Centuries,” in Reading on Islam in Southeast Asia, ed. Ibrahim, and others  
(Singapore : Institute of Southeast Asia Studies, 1985),36 - 43. 
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ภายในราชสํานัก แมวาผูนับถือศาสนาอิสลามจะเปนมุสลิมจากภายนอกก็ตาม นอกจากนี้ยังมี
การกลาวถึงบุคคลสําคัญสองทาน คือ ราชาปนดิตา และ ระเดนรามัท ทั้งสองทานคือโอรสของ
เจาชายเมาลานา อิบรอฮีม (Maulana Ibrahim) เดินทางมาจากอาหรับ และเปนพระญาติของเจา
หญิงดาราวตี ราชาปนดิตาเขามาดํารงตําแหนงอิหมามแหงรัฐเกรสิค เกรสิคคือเมืองศูนยกลาง
ทางศาสนาอิสลามที่มีอายุเกาแกสุดบนเกาะชวา สวนระเดนรามัทนองชายราชาปนดิตานั้น ชาว
ชวายกยองวาทานคือบรรพบุรุษของเหลานักบุญ (Wali)16ผูเขามาเผยแพรศาสนาอิสลามแถบชวา
กลาง และชวาตะวันออก17  Rickefs ไดกลาวถึงจารึกแผนหินอายุราวป ค.ศ. 1368 ที่ตั้งอยูภายใน
สุสานมุสลิม ณ เมืองตราวูลัน (Trawulan) และเมืองตราเลยา (tralaya) บริเวณชวาตะวันออก 
และสันนิษฐานวาสุสานนี้นาจะเปนหลุมศพเชื้อพระวงศของราชสํานักมัชปาหิต18 

บันทึกทางประวัติศาสตรแบบราชสํานักของชวา (บาบัด) โดยเฉพาะในบาบัดตจีรีบน 
(Tjirebon) มีขอความกลาวถึงนักบุญวาคือผูนําทางจิตวิญญาณ และมีบทบาทสําคัญตอการจดัตัง้
รัฐอิสลามตามเมืองตางๆบนเกาะชวา กลาวไววา “มุสลิมชวาใหความเคารพนับถือนักบุญวาเปนผู
มีความศักดิ์สิทธิ์ และยังเมตตาชวยเปลี่ยนใหคนชวาหันมานับถือศาสนาอิสลาม มุสลิมชวาให
ความเคารพนักบุญที่สําคัญเกาทานในฐานะผูที่เผยแพรศาสนาอิสลามเขามาในเกาะชวา ใน
จํานวนนักบุญทั้งหมด ซูนัน ฆูนุง ชาตี  (Sunan Gunung Jati) ไดรับการยกยองมากกวาทานใด  
เพราะซูนัน ฆูนุง ชาตี สามารถเปลี่ยนความเชื่อของคนชวาใหมานับถือศาสนาอิสลามไดจํานวน
มาก และยังสามารถตั้งรัฐสุลตานตามเมืองตางๆไดทั่วบริเวณตะวันตกของเกาะชวา ไดแก บันเต็น 
เดมัค และจีเรบอน บริเวณชวาตะวันตก และเมืองตางๆแถบชายฝงทะเลทางใตของเกาะ
บอรเนียว”19  

                                                           
16วะลี (Wali) หมายถึง ผูมีความใกลชิดกับพระเจา ผูที่เปนตัวแทนของพระเจาในโลกมนุษย หรือ

ผูนําทางศาสนาอิสลามในสังคมมุสลิม  ในสังคมชวาเชื่อวามีนักบุญสําคัญเกาทานเขามาเผยแผศาสนาอิสลาม
ใหกับชาวชวา  ชาวชวาเรียกนักบุญเกาทานวา (Wali Songo) ยกยองทานเหลานี้เสมือนตัวแทนพระเจา อาน
รายละเอียดใน Howard M. Federspiel,  A Dictionary of Indonesian Islam  (Athens, Ohio : Ohio Univer-
sity  Center For International Studies, 1995), 284. 

17Koentjaraningrat, Javanese Culture, 44. 
18M.C. Ricklefs, A Hisyory of Modern Indonesia Since c.1300 ( Hong Kong : The Macmil-

lan Press Ltd., 1981), 5. 
19Moertono  Soemarsaid, State and statecraft in Old Java : A  Study of the Later Mataram 

Period, 16 th to 19 th Century  (Ithaca, New York : Cornell University , 1963), 27-28.  
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ระหวางปลายคริสตศตวรรษที่ 15 ถึงกลางคริสตศตวรรษที่ 16 ชนพื้นเมืองหันมา
ยอมรับศาสนาอิสลามจํานวนมากโดยเฉพาะประชาชนแถบเมืองทาชายฝงทะเลทั้งแบบสมัครใจ 
และภาวะจํายอมจากการใชอํานาจบังคับของผูนํารัฐมุสลิมชายฝง  สุสานของเหลานักบุญชวา
แสดงให 
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เห็นทิศทางการเปลี่ยนมายอมรับอิสลามในชวา เร่ิมเปลี่ยนจากเขตเมืองทาชายฝงขยายเขามาสู
พื้นที่ตอนกลางดวยอํานาจบังคับทางทหาร จากการรวมมือกันระหวางรัฐมุสลิมตามเมืองทาเพื่อ
โจมตีศูนยรวมอํานาจของอาณาจักรมัชปาหิต (ฮินดู–พุทธ) ลงในป ค.ศ. 1478 แลวศาสนาอิสลาม
จึงกระจายไปทั่วชวากลาง   

ศาสนาอิสลามเริ่มขยายตัวจากชุมชนบริเวณเมืองทาตางๆทางภาคเหนือ และชายฝง
ตะวันออกของชวาเขามายังดินแดนตอนในอยางแพรหลายมากยิ่งขึ้น หลังจากมะละกาแตกในป 
ค.ศ. 1511 เมื่อโปรตุเกสบุกเขาโจมตีมะละกา ชวาจึงกลายเปนศูนยกลางการคาแหงใหมของกลุม
พอคามุสลิม บันทึกของโทเม ปเรส (Tome’ Pires) ใน Suma Oriental กลาววา ”เมืองทาเหลานี้
กลายเปนเมืองทาของมุสลิมมีพอคามุสลิมจํานวนมากเขามาทําการคาในจีเรบอน (Cirebon) และ 
จาปารา (Japara)“  ตอมารัฐมุสลิมในบริเวณดังกลาว คือ เดมัค จาปารา ปาติ จูวานา และ เกรสิค 
หันมารวมกันโจมตีมัชปาหิตในป ค.ศ. 1527 ทําใหผูนํามุสลิมมีอํานาจเพิ่มมากขึ้นและกลุมสมาชกิ
ของราชสํานักมัชปาหิตที่นับถือศาสนาแบบฮินดู-พุทธตองอพยพไปยังบริเวณชวาตะวันออก คือ 
บารัมบากัน และเกาะบาหลี  ศาสนาอิสลามเริ่มพัฒนาและกลายเปนศาสนาหลักของรัฐใน
ศูนยกลางวัฒนธรรมฮินดู-พุทธเดิมภายใตการปกครองของอาณาจักรมะตะรัมต้ังแตราวป ค.ศ. 
158620  

ชวากลายเปนรัฐมุสลิมอยางสมบูรณ ในรัชสมัยสุลตานอาฆุง (1613 – 1645)  แหง
อาณาจักรมะตะรัม  และเมื่อราชสํานักเกิดปญหาความวุนวายทางการเมือง พระองคพยายาม
แกปญหาโดยการสรางความศรัทธาใหเกิดขึ้นในตัวสุลตาน จากกลุมผูนํามุสลิมดวยการเปลี่ยนมา
ใชชื่อ “ซูซูฮูนัน นฆาลาฆา มะตะรัม” (Susuhunan Ngalaga Mataram) ซึ่งเปนชื่อตนที่ใชเรียก
นักบุญมีความหมายวา “ผูที่มีความสําคัญ และมาจากตระกูลผูนํา” เพื่อแสดงสิทธิธรรมในอํานาจ
การปกครอง รวบอํานาจทางศาสนาและการปกครองไวที่องคสุลตาน และกลบปญหาความ
แตกแยกอันเกิดจากกลุมผูนําศาสนาอิสลามในป ค.ศ. 1624 ลงได การขยายตัวการยอมรับศาสนา
อิสลามจากระดับผูนําไปสูมวลชนนั้นเกิดขึ้นภายใตแรงผลักดันหลายประการ ประการแรก คือ
                                                           

20Koentjaraningrat, Javanese Culture, 45-56. 
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ความสามารถในการผสานความเชื่อของศาสนาอิสลามใหเขากับความเชื่อด้ังเดิมที่มีอยูกอนได
โดยไมกอใหเกิดความขัดแยง ศาสนาอิสลามที่เขามายังเอเชียตะวันออกเฉียงใตนั้นเปนความเชื่อ
ศาสนาอิสลามในนิกายซูฟที่เนนการฝกฝนจิตใจเพื่อเขาถึงพระเจา ซึ่งวิถีปฏิบัติของนักบุญใน
นิกายซูฟนี้คือการนั่งสมาธิ ดํารงชีพอยูดวยความสมถะ เรียบงาย เนนการเดินทางเพื่อเผยแผ
วิถีทางของมุสลิม และพัฒนาเขาสูการใชเวทมนต คาถา พิธีกรรมที่ลึกลับ ซึ่งเปนการผสมผสาน
เขากับความเชื่อในเรื่องผีและวิญญาณของคนชวา ทําใหมีการยอมรับศาสนาอิสลามไดงายขึ้น21 
 ประการที่สอง ศาสนาอิสลามที่เขามายังเอเชียตะวันออกเฉียงใตนั้นแสดงถึงความ
ทันสมัยซึ่ง Anthony Reid มองวาการเขามาของศาสนาอิสลามเปนการปฏิรูปสังคมในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต Koentjaraningrat มองวาการคาในระบบเมืองทา หรือ ระบบชารบันดา ซึ่งเปน
ระบบที่จัดการดูแลเกี่ยวกับการคาและจัดระเบียบใหกับพอคาที่มาจากตางประเทศในรัฐตาม
ชายฝงของเอเชียตะวันออกเฉียงใตนั้นพัฒนาข้ึนมาจากการยอมรับศาสนาอิสลาม ซึ่งถือวาเปน
พัฒนาการทางดานเศรษฐกิจการคาที่เกิดขึ้นจากการยอมรับนับถือศาสนาอิสลาม ในทางการเมอืง
นั้นกลุมของพอคามุสลิมถือไดวาเปนกลุมที่นําความทันสมัยทางดานอาวุธ ยุทธโธปกรณตางๆ เชน 
ปน ดินปน จากที่ตางๆเขามายังรัฐเมืองทา   และอีกดานหนึ่งความเชื่อทางศาสนาอิสลลามคือตัว
ผนึกอํานาจของกลุมผูที่นับถือศาสนาอิสลามรวมเขาไวดวยกันเพื่อตอตานกับศัตรูนอกศาสนา  
ตามแนวความเชื่อของศาสนาอิสลามในมุมมองการตอสูของมุสลิมวาเปนพระบัญชาของพระเจาที่
จะนํามาซึ่งชัยชนะและความมั่งคั่งมาสูมุสลิม อํานาจทางการทหารของมุสลิมนั้นเห็นไดชัดเจน
จากกรณี การรวมตัวกันของกลุมผูนํามุสลิมบริเวณเมืองทาทางตอนเหนือ และทางตะวันออกของ
เกาะชวาในการตอตานกับอํานาจของมัชปาหิต ซึ่งเปนรัฐศูนยกลางที่มีอํานาจในการควบคุม
การคาและการเมืองของรัฐชายฝงเหลานี้   ศาสนาอิสลามเปนศาสนาที่ความเหมาะสมกับสภาพ
สังคมการคาในขณะนั้น เพราะความเชื่อทางศาสนาอิสลามนั้นเปดโอกาสใหมุสลิมออกเดินทางไป
ยังดินแดนอื่นๆ เพื่อทําการคาแสวงหาความมั่งคั่งมากกวาความเชื่อด้ังเดิมของคนพื้นเมืองทีผู่กพนั
อยูกับการใหความเคารพวิญญาณบรรพบุรุษ ความเชื่อของชาวพื้นเมืองมีลักษณะเหนี่ยวรั้งใหคน
อยูในชุมชนเพื่อดูแลวิญญาณบรรพบุรุษมากกวาการเดินทางจากชุมชนไปอยางยาวนานเพื่อทํา
การคา นอกจากนี้วัฒนธรรมทางศาสนาอิสลามแบบใหมที่ยึดคัมภีรอัลกุรอานเปนศูนยกลางใน
การปฏิบัติตน และเรียนรูศาสนาจากการทองจําหรือการศึกษาเรียนรูพระคัมภีรจากหนังสือภาษา

                                                           
21รัตนา อุณหะสุวรรณ, “บทบาทและอิทธิพลของศาสนาอิสลามในหมูเกาะอินโดนีเซียตั้งแตตน

จนถึงคริสตศตวรรษที่16” (สารนิพนธประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2530),108. 
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อาหรับ หรือบันทึกที่แพรกวาการจารึกดวยใบลานหรือใบไมแบบเกา22  ยังมีสวนดึงดูดใหชาวชวา
สนใจหันมาเขารวมเปนมุสลิมมากขึ้น 
2.4 สังคมชวาภายใตการขยายอํานาจและระบอบการปกครองอาณานิคมดัตช 

 
การนับถือศาสนาอิสลามขยายจากกลุมคนชั้นสูงลงไปสูชนพื้นเมืองระดับลางของชวา

แพรหลายทั่วไปเมื่อประมาณคริสตศตวรรษที่ 17 – 18 โดยมีลักษณะผสานสวมทับอยูบนพื้นฐาน
ทางวัฒนธรรม ประเพณี และการดําเนินชีวิตแบบดั้งเดิมครอบคลุมทุกดานตั้งแตความเชื่อทางเทว
วิทยาแบบฮินดู–พุทธ และวิญญาณ วัฒนธรรมประเพณีศิลปะการเกิด การแตงงาน การตาย การ
ตัดสินคดีความ จนถึงงานศิลปะตางๆ เชน การเลนดนตรี การแสดงวายัง และการทําผาบาติก การ
นับถือศาสนาอิสลามภายในสังคมชวามีความหลากหลายอยูภายในสามารถแยกพิจารณาใน
ภาพรวมไดสองระดับใหญ คือ การนับถือศาสนาแบบไมเครงครัด กับการนับถือศาสนาอิสลาม
แบบเครงครัดแตยังไมมากเทากับสังคมมุสลิมแบบตะวันออกกลาง คือไมมีการนําเอาชารีอะห 
หรือกฎหมายอิสลาม (Shari‘ah) มาใชแทนอาดัต หรือจารีตพื้นเมือง คูณทจะรานิงรัต (Koent-
jaraningrat)  ไดใหภาพสังคมชวาชวงรับศาสนาอิสลามระยะแรกไววา เปนสังคมที่มีลักษณะการ
ผสมผสานกับวัฒนธรรมความเชื่อทางศาสนาแบบฮินดู–พุทธอยางกลมกลืน แมวาสังคมชวาจะมี
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมอยูมาก  คุนทจารานิงรัตแบงการนับถือศาสนาอิสลามออกได 3 
เขตวัฒนธรรมใหญ คือ การนับถือศาสนาอิสลามของเขตวัฒนธรรมราชสํานักในย็อคยาการตา 
และสุราการตา เขตนี้มีการผสานความเชื่อทางศาสนาอิสลามเขากับพื้นฐานความเชื่อและเทว
วิทยาแบบฮินดู – พุทธ สวนในเขตวัฒนธรรมกยาเว็น (Kejawen  หรือ วัฒนธรรมแบบพื้นบานของ
ชาวชวา) มุสลิมในบริเวณนี้นับถือศาสนาอิสลามปะปนกับความเชื่อเร่ืองภูติผีวิญญาณแบบ
ดั้งเดิม และไมคอยใหความสําคัญกับการปฏิบัติตามหลักคําสอนทางศาสนาอิสลามเทาใดนัก ใน
เขตวัฒนธรรมปาซีซีร (Pasisir) นั้นเปนเขตวัฒนธรรมมุสลิมบริเวณชายฝงทางเหนือและตะวนัออก 
เร่ิมจากเมืองชีเรบอน เดมัค เกรซิค จนถึงสุราบายา เขตวัฒนธรรมปาซิซีรนี้มุสลิมใหความสําคัญ
กับการปฏิบัติตามหลักคําสอนทางศาสนาอิสลามอยางเครงครัด23 แตไมเครงครัดเทากับอะเจห  
ศาสนาอิสลามเร่ิมเขามามีอิทธิพลตอความคิด ความเชื่อ และวิถีชีวิตของคนชวาตั้งแตปลาย

                                                           
22Anthony Reid, Southeast Asia in The Age of Commerce 1450-1680, Vol.2, Expasion and 

Crisis (New Haven and London : YaleUniversity , 1993),152-155. 
23Koentjaraningrat, Javanese Culture, 321-2. 
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คริสตศตวรรษที่ 1424  และมีความสําคัญตอการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ของอินโดนีเซียมาจนถึง
ปจจุบัน ชวาจึงมีความนาสนใจทั้งทางพื้นที่ สังคม วัฒนธรรม  และ ศาสนา ศาสนาอิสลาม
นอกจากจะมีอิทธิพลเชิงวัฒนธรรมแลวยังสัมพันธอยางแนบแนนกับการเคลื่อนไหวดานการเมือง
ในสงัคมชวามาตั้งแตชวงแรกของการเผยแผศาสนาอิสลามเขามายังดินแดนแหงนี้  

2.4.1 พลังทางการเมืองของมุสลิมชวาในการตอตานการขยายอิทธิ 
พลของชาวตะวันตก (คริสตศตวรรษที่ 17 – 18 )  

 
 ศาสนาอิสลามไดขยายเขามาสูดินแดนตอนในของชวาอยางชาๆ เพราะคณะผูเผยแพร
ศาสนาอิสลามภายในราชสํานักมีความแตกตางและขัดแยงกัน ศาสนาอิสลามพัฒนามั่นคงขึ้นใน
ชวาภายหลังการขึ้นมามีอํานาจของอาณาจักรมะตะรัมภายใตการนําของสุลตานอากฆุง เมื่อ
พระองคเสด็จขึ้นครองราชยเปนสุลตานองคที่สามแหงอาณาจักรมะตะรัม พระองคพยายามที่จะ
ใชศาสนาใหมในการผสานอํานาจของกษัตริยในรัฐตางๆของเกาะชวาใหอยูภายใตอํานาจของ
ศูนยกลาง ดวยการเปลี่ยนมาเรียกพระองควา “ซูซูฮูนัน นฆาราฆา มะตะรัม” ในป ค.ศ. 1624 นั้น
นัยของการเปลี่ยนชื่อของสุลตานอาฆุงนาจะเพื่อแสดงใหเห็นวาสถานะขององคสุลตานใหมี
ความสําคัญเทียบเทากับนักบุญ   
 พลังทางการเมืองของศาสนาอิสลามเริ่มมีความเปนปกแผน และขยายตัวอยาง
ตอเนื่องเมื่อผูปกครองพื้นเมืองบนเกาะชวาตองเผชิญหนากับการเขามาต้ังหลักแหลง การแยงชิง
ผลประโยชนทางการคาของชาติตะวันตก ศาสนาอิสลามกลายเปนเครื่องหมายแสดงถึงการตอสู
ของคนพื้นเมืองในการตอตานกับอํานาจของชาติตะวันตก จากโปรตุเกส และ ดัตช ที่พยายามเขา
มาแสวงหาผลประโยชนจากการคาและการเขามาควบคุมรัฐพื้นเมือง บริษัทอินเดียตะวันออกของ
ดัตชเร่ิมเขามาตั้งสถานีการคาที่ปตตาเวียขึ้นในป ค.ศ. 1619 บริษัทพยายามที่จะแสวงหา
ผลประโยชนจากการทําการคาในแถบเอเชียมากขึ้นจนกลายเปนการผูกขาดเสนทางการคาทาง
ทะเล และนํามาสูการตอตานดัตชของชาวพื้นเมืองชวาเรื่อยมา  ความขัดแยงระหวางชาวชวากับ
ชาติตะวันตกเริ่มข้ึนในป ค.ศ. 1628 จากผูนําชวา สุลตานอากุงทรงรวบรวมกองทัพจากรัฐตางๆทั้ง
สวนกลางและรัฐเมืองทาเขาโจมตีปตตาเวียฐานที่มั่นของดัตช แมวาการโจมตีจะไมเปนผลสําเร็จ
แตสงครามครั้งนี้ทําใหเห็นถึงความสามารถของกลุมผูนําพื้นเมือง ในการใชศาสนาอิสลามเปน
เครื่องมือสรางอํานาจและผสานความรวมมือระหวางมุสลิมเพื่อตอรองทางการเมือง นอกจากนี้
กลุมผูนําการตอตานยังไดใชสายสัมพันธความเปนมุสลิมสรางขบวนการทางศาสนาอิสลามขึ้นมา 

                                                           
 24Lynda Norene Shaffer, Maritime Southeast Asia to 1500, 103. 
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เพื่อรวมตัวกันตอตานกับอํานาจของศูนยกลางที่ปกครองดวยความไมเปนธรรม และทําสงคราม
ตอตานดัตช ไดแก สงครามตรูนาจายา (Trunajaya) ขุนนางเมืองกิริ (Giri) สงครามตรูนาจายา
เกิดขึ้นระหวางป ค.ศ. 1675 – 1680  ตรูนาจายาใชศาสนาอิสลามและพิธีกรรมทางเวทมนตเปน
การสรางความสามัคคีในหมูของผูที่ทําการตอตานดัตช25 สงครามครั้งนี้เปดโอกาสใหดัตชเขามา
แทรกแซงการเมืองภายในอาณาจักรมะตะรัม 

ตอมาในป ค.ศ. 1755 ดัตชอาศัยความขัดแยงในหมูผูนํามุสลิมเปนชองทางเขามา
ควบคุมการแบงแยกอาณาจักรมะตะรัมออกเปนสองสวน และปกครองพื้นที่ตางๆไดทั่วทั้งเกาะ
ชวา บริษัทอินเดียตะวันออกของดัตชปกครองชวาอยูไดประมาณ 44 ป บริษัทไดโอนกิจการใหกับ
รัฐบาลเนเธอรแลนดเมื่อประสบกับปญหาลมละลายในป ค.ศ. 1799  เพราะบริษัทไมประสบ
ผลสําเร็จในการสรางผลกําไรทางการคาดวยเหตุผลหลายประการ ทําใหรัฐบาลดัตชตองเขามา
รับผิดชอบอาณานิคมแหงนี้โดยตรง การปกครองอาณานิคมชวาชวงแรกนั้นรัฐบาลดัตชเร่ิม
ปกครองชวาระยะเวลาสั้นๆตั้งแต ค.ศ. 1799 ถึง ค.ศ. 1811 เนื่องจากรัฐบาลเนเธอรแลนดติดพัน
อยูกับการทําสงครามกับฝร่ังเศสในยุโรป จึงปลอยใหอังกฤษไดเขามาปกครองชวาแทนอยูเปน
เวลา 6 ป (1811 – 1816)    อังกฤษสงแสตมปฟอรด แรฟเฟล (Thomas Stamford Raffles) เขา
มาดํารงตําแหนงขาหลวงใหญปกครองชวา  แรฟเฟลจัดการเปลี่ยนแปลงระบบการเก็บภาษีแบบ
ใหม โดยยกเลิกการเก็บภาษีตามระบบบรรณาการแบบเดิมมาเปนระบบภาษี กําหนดใหรัฐบาลมี
หนาที่ในการจัดเก็บภาษีเพียงอยางเดียวสวนการผลิตและการคาปลอยใหเอกชนเปนผูดําเนินการ 
รัฐบาลทําการจัดเก็บภาษีตั้งแตระดับหมูบาน (Desa) ข้ึนมาโดยใชวิธีประเมินอัตราภาษีตาม
สภาพความอุดมสมบูรณของที่ดิน หลังจากที่อังกฤษคืนเกาะชวาใหดัตชในป ค.ศ. 1816 รัฐบาล
ดัตชในอาณานิคมไดสานตอนโยบายการเก็บภาษีตอมา  

รัฐบาลดัตชเร่ิมใชการปกครองแบบอาณานิคมเต็มรูปกับชวาภายหลังป ค.ศ. 1816 
เปนตนมา รัฐบาลดัคชสงขาหลวงใหญ แวน เดอ เคเปลเลน (Van der Capellan) เขามาปกครอง
ชวาระหวางป ค.ศ. 1816 – 1826  การปกครองของ แวน เดอ เคเปลเลน กอใหเกิดความ
เปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจมากมายตอสังคมชวา แวน เดอ เคเปลแลน คือ นักปกครองที่มี
แนวความคิดและใหความสําคัญกับการรักษาผลประโยชนใหกับรัฐบาล มาตราการหรือกฎหมาย
ที่รัฐบาลออกในชวงเวลานี้ลวนเกี่ยวของกับเศรษฐกิจเสียสวนใหญ ไดแก การออกกฎหมายหาม
ชาวตะวันตกทําการคากาแฟในเขตปรีอังกันยกเวนวาจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ ตอมาในป 
                                                           

25ภูวดล ทรงประเสริฐ, อินโดนีเซีย:อดีตและปจจุบัน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
2539), 90-92. 
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ค.ศ.1824 รัฐบาลออกกฎหมายยกเลิกมิใหเอกชนชาวตะวันตกเชาที่ดินจากชาวชวา ทําให
ชาวตะวันตกยกเลิกสัญญาเชาที่ดิน และขอเงินจากผูใหเชาที่ดินชาวพื้นเมืองกลับคืน ทําให
เจาของที่ดินซึ่งสวนใหญ คือปรียายี (priyayi) หรือชนช้ันสูงในสังคมชวาตองสูญเสียผลประโยชนที่
เคยไดรับไป นอกจากในสมัยนี้จะมีการออกกฎหมายหลายฉบับแลว ยังมีการใชจายจํานวนมากใน
การสรางถนนและงานสาธารณะ เพื่อใหเกิดความสะดวกในการขนสงผลผลิตใหกับรัฐบาลดวย 
และชวงทศวรรษ 1820 เกิดปญหาราคาสินคาสงออกในตลาดโลกลดต่ําลง สงผลใหรายไดจาก
ผลผลิตสินคาของชาวชวาลดตามลงดวย แตรัฐบาลยังคงบังคับใหชาวพื้นเมืองเสียภาษีในอัตราที่
สูงขึ้นกวาเดิม โดยมอบใหชาวจีนเปนผูประมูลและเก็บภาษีจากชนพื้นเมือง ขณะเดียวกันราคา
สินคาจากตลาดภายในชวาถีบตัวสูงขึ้น  

 การดําเนินการดังกลาวของรัฐบาลสรางความไมพอใจใหกับชาวชวาตั้งแตระดับชน
ชั้นสูงลงมายังชนชั้นชาวนาทั่วทั้งเกาะชวา  ผลจากมาตราการเก็บภาษีนี้ทําใหชาวนากลายเปน
ผูใชแรงงานในสวนเกษตรที่ตั้งขึ้นใหม สวนเกษตรบางแหงตั้งอยูหางไกลจากชุมชนมากและมี
แรงงานชาวนาที่ทนแบกรับภาระภาษีไมไหวเขามาทํางานดวย ครอบครัวชาวนาจํานวนมากตอง
อพยพออกจากหมูบานเดิมของตนเองไปอยูตามไรหรือสวนเกษตรของชาวตะวันตก บางกลุม
หาทางออกดวยการตั้งกลุมโจรเขาปลนตามสวนเกษตรใหญๆ หรืออพยพเขาเมืองกลายเปน
แรงงานชั้นลาง เชน คนกวาดถนน นอกจากปญหาดานเศรษฐกิจแลวชาวชวายังตองประสบกับ
ปญหาดานสุขภาพอนามัยจากการระบาดของอหิวาตกโรค เหตุการณดังกลาวไดสรางความไม
พอใจใหแกประชาชนทั่วทั้งเกาะชวาและกลายเปนชนวนของสงครามชวาใน ป ค.ศ. 1825 – 
183026 

เจาชายดีโปเนโกโรไดเปนผูนําในการกอกบฎในสงครามชวา เจาชายดีโปเนโกโรไดใช
ศาสนาอิสลามเปนเครื่องมือในการผนึกกําลังเพื่อตอตานกับผูปกครองชาวดัตช  โดยเชื่อมโยงหลัก
คําสอนทางศาสนาอิสลามเขากับความเชื่อเร่ืององคราตู อาดิล (Ratu Adil) หรือเทพเจาแหงความ
ยุติธรรมของชาวชวา มุสลิมชวามีความเชื่อวาองคราตู อาดิล จะกลับมายุติความชั่วรายทั้งมวลให
หมดไป และฟนฟูสังคมชวาที่เสื่อมคลายใหกลายเปนดินแดนที่ปกครองดวยความยุติธรรม  
เจาชายดีโปเนโกโรไดรับการยอมรับจากผูนําทางศาสนาอิสลามจากชุมชนมุสลิมในเมืองยอคยา
การตาอยางมาก และยกยองพระองคในฐานะผูนําที่มีจุดยืนอยางแทจริงในการพิทักษศาสนากลา

                                                           
26ศุภรัตน มฤคี, “ผลกระทบของนโยบายอาณานิคมของฮอลันดาที่มีตอสภาพเศรษฐกิจและสังคม

ของพวกอบังงันในชวาระหวาง ค.ศ. 1900-1942” (สารนิพนธประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต  บัณฑิต
วิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร,2532), 29-30. 
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ประกาศญิฮาด (Jihad)27 เพื่อกําจัดผูกดขี่ชาวตางชาติใหหมดไปจากเกาะชวา  สงครามครั้งนี้มีผูที่
สนับสนุนเจาชายดีโปเนโกโรจํานวนมากดังหลักฐานปรากฏวา ป ค.ศ. 1829  มีชาวชวาเสียชีวิต
จากเหตุการณในสงครามครั้งนี้ถึง 200,000 คน   

ภายหลังเหตุการณสงครามชวาเปนตนมาดัตชหันมาดําเนินนโยบายเชิงแข็งกราวตอ
ชุมชนอิสลามชวามากขึ้น มีการกําหนดมาตราการตางๆขึ้นมาเพื่อแกปญหาการตอตานของมุสลิม 
เชนขัดขวางไมใหมุสลิมชาวเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญในนครมักกะฮไดสะดวก  เพราะเกรงวา
มุสลิมชวาจะไปรับเอาแนวคิดหรือวิธีการตอตานตะวันตกจากมุสลิมประเทศอื่นกลับมาดวย   ดัตช
พยายามใชนโยบายแบงแยกสลายอิทธิพลของครูสอนศาสนาอิสลามอิสระ กับกลุมผูนําศาสนาผูมี
ความใกลชิดกับเจาหนาที่อาณานิคม  มีผลใหชาวชนบทหันมาเพิ่มความเคารพศรัทธากลุมผูนํา
ศาสนาอิสลามอิสระเพิ่มมากขึ้น  และทําใหเกิดความรูสึกแบงขั้วภายในสังคมมุสลิม ระหวางกลุม
ปรียายีผูรับใชรัฐบาลอาณานิคมกับพวกผูนําศาสนาอิสระชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ28  การดําเนินนโยบาย
ของรัฐบาลดัตชกลับทําใหกลุมมุสลิมชวายิ่งเพิ่มความไมพอใจ สงผลใหอิทธิพลของกลุมมุสลิมหัว
รุนแรงขยายตัวเพิ่มข้ึน  ทั้งยังแสดงใหเห็นถึงบทบาทและความสําคัญของศาสนาอิสลามอยาง
สัมพันธกับความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และแรงกดดันทางเศรษฐกิจ ภายในสังคมชวาอยาง
ตอเนื่องมาตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 16 

เมื่อดัตชเร่ิมขยายอาณานิคมเขามายังชวาตั้งแตปลายคริสตศตวรรษที่ 1 7 จนกระทั่ง
ส้ินสุดคริสตศตวรรษที่ 1 9 ชนพื้นเมืองพยายามเคลือ่นไหวทําการตอตานดัตชอยูตลอดเวลาทัว่
เกาะชวา  ผูนาํขบวนการเคลื่อนไหวตางๆในชวาไดใชเฏาะรีเกาะฮ (Tarekat)29 เปนยทุธวธิีในการ
ดึงมุสลิมใหเขามาตอสูกับอํานาจทางทหารของดัตชอยูหลายขบวนการ ไดแก กลุมผูสนับสนนุตรู
นาจายา และผูสนับสนุนดโิปเนโกโรในสงครามชวา ภาพสะทอนผูนําการเคลื่อนไหวจากทัง้สอง
                                                           

27วิถีทางแหงพระเจา คือ แนวคิดการตอสูหรือการดําเนินการตางๆโดยมีเปาหมายเพื่อปกปองสังคม
มุสลิม ประเทศชาติ และหลักการอิสลามทุกระดับมิไดมีความหมายเพียงแคการตอสูดวยกําลังทางทหารเทานั้น  
รายละเอียดใน Howard M. Federspiel,  A Dictionary of Indonesian Islam , 116.  

28ภูวดล ทรงประเสริฐ, อินโดนีเซีย:อดีตและปจจุบัน, 144-147. 
29 คือ สํานักคิดที่เนนความสําคัญของการปฏิบัติ หรือพิธีกรรมของกลุมมุสลิมซูฟ เชน การแสดงตัว

วาเปนผูมีอํานาจเหนือธรรมชาติ และใกลชิดกับเทพ เปนผูนําทางจิตวิญญาณ เฏาะรีเกาะฮเริ่มมีความสําคัญ
ชวงตนคริสตศตวรรษที่ 19 สํานักเฏาะรีเกาะฮที่มีชื่อเสียงในอินโดนีเซีย คือ  Naqsyabandiyah, Qadari-
yah,Syathariyah  ดูใน  Howard M. Federspiel, A Dictionary of Indonesian Islam, 265 ; and John M. 
Echols and Hassan Shadily, An Indonesian - English Dictionary, 3 rd ed. (The United States of Amer-
ica : Cornell University Press, 1989), 554.    
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เหตุการณ คือความเปนผูนําทางจิตวิญญาณที่สามารถสรางขวัญกาํลังใจแกสมาชิก เพื่อดึงให
มุสลิมหนัมาศรัทธาและเขารวมเปนจํานวนมา อันเปนแบบฉบับการเคลื่อนไหวใหกบัชนพืน้เมือง
ในสมัยตอมา หลงัจากสงครามชวาสิน้สดุลงในป ค.ศ.1930 รัฐบาลดัตชเร่ิมใชนโยบายบริหาร
ปกครองชวาเต็มรูปแบบตางจากระบบการผูกขาดการคาที่บริษทัอินเดียตะวันออกเคยใช โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อแสวงหาผลประโยชนจากดินแดนอาณานคิมแหงนี้อยางเตม็ที ่
 

2.4.2 ผลกระทบจากการดําเนินนโยบายของรัฐบาลอาณานิคมดัตช 
          (ค.ศ. 1830 – 1942) 

 
การปกครองดวยระบอบอาณานิคมของดัตชในชวานั้นเริ่มข้ึนตั้งแตป ค.ศ. 1830 จนถงึ

ประมาณป ค.ศ. 1942  เมื่อดัตชเร่ิมลาถอยออกจากชวาเนื่องจากไมสามารถตานทานการรุกคืบ
อํานาจทางทหารของญี่ปุนในชวงสงครามมหาเอเชียบูรพา กองกําลังของดัตชตองถอนออกจาก
เกาะชวาไปถึง 3 ปคร่ึง และยอมมอบเอกราชใหกับสาธารณะรัฐอินโดนีเซียในปลายป 1949 
ระยะเวลากวาศตวรรษที่ดัตชเขาปกครองอาณานิคมชวา ตลอดระยะเวลาที่ปกครองอาณานิคม
แหงนี้ดัตชไดดําเนินนโยบายปกครองหมูเกาะอินโดนีเซียตะวันออกอยู 3 นโยบายดวยกัน ดังนี้ 
ในชวงแรกรัฐบาลดัตชใชนโยบายบังคับการเพาะปลูก (Culture Policy) ระหวางป ค.ศ. 1830 – 
1870 ชวงสองปกครองชวาดวยนโยบายเสรีนิยม (Liberal Policy) ระหวางป ค.ศ. 1870 – 1900 
ชวงที่สามใชปกครองชวาดายนโยบายจริยธรรม (Ethical Policy) ระหวางป ค.ศ. 1900 – 1942  
สวนรายละเอียดนั้นจะขออธิบายถึงลักษณะของนโยบายทั้งสามและผลกระทบที่มีตอสังคมชวาไว
ดังนี้ 

 
นโยบายบังคับการเพาะปลูก  (Culture Policy) ค.ศ. 1830 – 1870 

 ทศวรรษ 1830 ภายหลังจากรัฐบาลดัตชทําการปราบปรามกบฏในเหตุการณสงคราม
ชวาเรียบรอยแลว รัฐบาลในเมืองแมประสบกับปญหาทางดานการเงินอยางหนัก เพราะตองเสีย
คาใชจายเงินดานสงครามทั้งกับอาณานิคมชวา และในยุโรป อาทิการทําสงครามกับเบลเยียมที่
ตองการแยกตัวออกจากเนเธอรแลนด ทําใหรัฐบาลมีหนี้สินกวาสามสิบลานกิลเดอรและดอกเบี้ย
อีกกวาสองลานกิลเดอร อีกทั้งยังตองสูญเสียอํานาจความเปนศูนยกลางการคาทางทะเลใน
ภูมิภาคเอเชียของเมืองทาปตตาเวียใหกับศูนยกลางแหงใหมคือสิงคโปรของอังกฤษ ประกอบกับ
ปญหาราคากาแฟตกต่ําในตลาดโลกชวงทศวรรษ 1820 ทําใหกาแฟไมใชพืชที่ทํารายไดหลักใหแก
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ดัตชในชวงทศวรรษนี้  ป ค.ศ. 1830 เจ เวน เดน บอสซ (J. Van den Bosch) ขาหลวงใหญประจํา
รัฐบาลอาณานิคมจึงเสนอใหมีการใชนโยบายบังคับการเพาะปลูกขึ้นในชวา  

เจ เวน เดน บอสซ เชื่อวาระบบบังคับการเพาะปลูกจะทําใหชาวนามีการใชที่ดินอยาง
คุมคาที่สุดในการเพาะปลูก เขากําหนดมาตราการในระบบบังคับการเพาะปลูกไวดังนี้ ประการ
แรก คือ การแบงพื้นที่สวนหนึ่งไวเพื่อใหชาวพื้นเมืองปลูกพืชตามที่รัฐกําหนด โดยคิดเปน
อัตราสวน 1 ใน 5 ของที่ดินทั้งหมูบาน  รัฐบาลจะเปนผูกําหนดราคาในการรับซื้อสินคา และ
ผลผลิตที่ไดจากการเพาะปลูกหนึ่งสวนคือสวนที่จะมาจายเปนคาเชาที่ดินใหแกรัฐบาล โดยที่
ชาวนาไมตองเสียภาษีที่ดินแตจายเปนผลผลิตของพืชผล นั้น 1 สวนแทนภาษี และผลผลิตสวนที่
เหลือจากการประเมินภาษีที่ดินสามารถขายใหรัฐบาล ผลผลิตดังกลาวจึงถือเปนผลประโยชน
สวนตัวของชาวพื้นเมือง ประชาชนมีสวนไดรับประโยชนสามารถมีเงินมาซื้อสินคาของดัตชไดทั้ง
ยังทําใหมาตราฐานการดํารงชีพของประชาชนสูงขึ้นดวย30  ประการที่สอง พื้นที่เพาะปลูกพืช
สงออกไมตองเสียคาเชาที่ดิน เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวใหสงไปช่ังน้ําหนักที่ศูนยกลางการรับซ้ือของ
รัฐบาลและประเมินคาเชาที่ดินจากขาราชการดัตช ถามีสวนเกินเหลือจากคาเชารัฐบาลจะจายเงิน
ใหกับผูทําการเพาะปลูก ประการที่สาม ถาการเพาะปลูกไดรับความเสียหายอันเกิดจากภัย
ธรรมชาติ เชน น้ําทวม ฝนแลง และโรคจากแมลง ผูเพาะปลูกไมตองจายคาเชาที่ดินใหแกรัฐ 
ประการที่ส่ี ประชาชนควรจะแบงแรงงานไวสําหรับเพื่อทําการเพาะปลูก เชน การเก็บเกี่ยว การ
ขนสงพืช และทํางานในโรงงานของรัฐบาล นอกเหนือจากการเพาะปลูกสวนตัว ประการที่หา ผูทํา
การเพาะปลูกจะตองอยูภายใตการควบคุมโดยตรงจากหัวหนาของชุมชนกับขาราชการดัตช 
บุคคลเหลานี้จะคอยตรวจสอบการทํางานในที่นารวมถึงการเก็บเกี่ยวและการขนสง  พืชที่รัฐบาล
กําหนดใหชาวนาปลูกมีอยู 2 ประเภท  ประเภทแรก คือ พืชที่เก็บเกี่ยวเปนรายป เชน ออย คราม 
และยาสูบ ซึ่งปลูกในบริเวณที่ทําการปลูกขาวโดยหมุนเวียนกับการปลูกขาว  ประเภทที่สอง คือ 
พืชที่เก็บเกี่ยวตลอดทั้งป ไดแก กาแฟ ชา พริกไท ควินิน อบเชย   พืชที่รัฐบาลใหความสนใจและ
ทํารายไดใหรัฐบาลจํานวนมาก คือ กาแฟ คราม และ ออย31 

                                                           
30Anne Booth, “The Evolution of fiscal Policy and The Role of Government in The Colonial 

Economy,” in Indonesian Economic History in the Dutch Colonial Era, ed. Anne Booth, J. W. O’ Mal-
ley and Anna Weidemann (The United State of America : Yale University Southeast Asian Stud-
ies,1990), 210-243. 

31Ibid.  
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นโยบายบังคับการเพาะปลูก คือ การบังคับใหชาวพื้นเมืองทําการปลูกพืชเศรษฐกิจ 
และตองสงมอบผลผลิตจากเนื้อที่หนึ่งในหาสวนของพื้นที่ที่ใชในการเพาะปลูกใหกับรัฐบาล 
รัฐบาลดัตชจะนําสินคาไดเปลาจากชวาสงออกไปขายยังตลาดยุโรป  สินคาจากอาณานิคมชวา
สรางรายไดจํานวนมหาศาลใหกับเนเธอรแลนด ในระยะเวลาสั้นๆในชวงป ค.ศ. 1830 – 1835 
ดัตชสามารถสงออกสินคาจากชวาเพิ่มข้ึนไดมากกวา 100 เปอรเซ็นต จากนั้นสัดสวนไดเพิ่มข้ึนอีก
มากกวา 2 เทา ภายในระยะเวลา 5 ป ตอมาในป ค.ศ. 1840 มีการสงออกกาแฟ และน้ําตาลจาก
ชวาประมาณ 133 ลานปอนด  สงออกครามมีจํานวนมากกวา 2 ลานปอนด ระหวาง ค.ศ. 1845 – 
1850  ปริมาณการสงออก กาแฟ น้ําตาล และคราม มีอัตราลดลงไปจากเดิมบางเมื่อราคาสินคา
ในตลาดโลกต่ําลง แตหลังป ค.ศ. 1850 การสงออก กาแฟ และน้ําตาล ไดกลับมาสรางผลกําไร
ใหกับดัตชข้ึนมาอีกครั้งเมื่อราคาสินคาดังกลาวเพิ่มสูงขึ้นในตลาดโลก ป ค.ศ. 1833 รัฐบาลอาณา
นิคมดัตชไดสงผลกําไรไปสูเมืองแมเปนจํานวถึง 3 ลานกิลเดอรระหวางทศวรรษ 1830 ดัตชมีผล
กําไรเฉลี่ย 9 ลานกิลเดอรตอป และในสองทศวรรษถัดมามีรายไดเพิ่มข้ึนเปน14 และ 15 ลานกิล
เดอรตอป ตั้งแตป ค.ศ. 1831 – 1877 ดัตชมีรายไดเพิ่มข้ึนจากการใชระบบการเพาะปลูกประมาณ 
900 ลานกิลเดอร  ในชวง ค.ศ.1831 – 1850 ผลกําไรจากอาณานิคมแหงนี้ที่ถูกสงเขาคลังของ
ประเทศเนเธอรแลนดเปนจํานวนถึง 19 เปอรเซ็นต ของเงินรายไดสาธารณะทั้งหมดของประเทศ  
ระหวางป ค.ศ. 1851 – 1870 สัดสวนของผลกําไรดังกลาวไดเพิ่มข้ึนเปน 31.5 เปอรเซ็นต32   ผล
กําไรจํานวนมหาศาลที่รัฐบาลดัตชไดรับจากระบบการเพาะปลูกนี้ทําใหสถานะทางการเงินของ
ดัตชรอดพนจากการลมละลายและมั่งคั่งขึ้น  ดัตชไดใชผลประโยชนจากการสงออกพืชเศรษฐกิจ
เหลานี้มาใชในการสรางความเจริญ ทํานุบํารุงงานสาธารณูปโภค เชน การคมนาคมทางน้ํา ทาง
รถไฟ อุตสาหกรรม ในเมืองแม และนําความมั่งคั่งมาสูบริษัทเดินเรือของเนเธอรแลนดซึ่งผูกขาด
การสงออกผลผลิตจากชวาไปสูเมืองแม และทายที่สุดเงินรายไดในสวนนี้ยังถูกนําไปใชในการ
สนับสนุนการปกครองในชวาและหมูเกาะรอบนอก 

การใชระบบบังคับการเพาะปลูกสรางความสําเร็จตามจุดมุงหมายของรัฐบาลดัตช ใน
แงการเพิ่มจํานวนรายไดใหกับรัฐบาลที่เนเธอรแลนด แตในทางกลับกันแลวระบบการเพาะปลูกก็
ยังคงมีปญหาและสรางผลกระทบอยางมากในสังคมชวา ผลกระทบที่พบจากระบบการเพาะปลูก
ของรัฐบาลดัตช ประการแรก คือ ปญหาจากการเพิ่มสัดสวนในการปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อการ
สงออกจากเดิมที่ขาหลวงใหญ เจ เวน เดน บอสซ ไดเคยกําหนดไวในอัตราหนึ่งในหาเริ่ม
เปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนในป ค.ศ. 1832 สัดสวนของการปลูกเพื่อสงออกไดเพิ่มปริมาณขึ้นเปนสาม
                                                           

32Ibid. 
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สวนหรือคร่ึงหนึ่งของพื้นที่ทําการเพาะปลูก สัดสวนดังกลาวนี้ทําใหปริมาณการผลิตขาวและพืช
สงออกเกิดความไมสมดุลยกัน  และทําใหเกิดปญหาการขาดแคลนอาหารเมื่อการผลิตขาวประสบ
ปญหาหรือไมไดผลดี  

ประการที่สอง เกิดจากการดําเนินการของรัฐบาล ป ค.ศ. 1833 เปนตนมาการขาย
ผลผลิตใหกับรัฐนั้นขายไดในราคาที่ต่ําไมคุมกับการเพาะปลูก และรัฐบาลยังไมปฏิบัติตามสัญญา
ที่ประกาศวาจะไมเก็บคาเชาที่ดินสวนที่ทําการเพาะปลูกพืชเพื่อสงออก ทําใหผูเพาะปลูกตองเสีย
ภาษีเพิ่มข้ึน 

ประการที่สาม อํานาจของพวกบูปาตีเพิ่มข้ึน เนื่องจากระบบการเพาะปลูกเปนระบบที่
วางอยูบนพื้นฐานของการบังคับเกณฑแรงงาน รัฐบาลดัตชจําเปนตองพึ่งพาอํานาจของพวกบปูาต ี
และ ผูใหญบาน ในการเปนตัวกลางระหวางชาวนาชวากับขาราชการชาวดัตช 

ประการที่ส่ี หัวหนาในทองถิ่นเปนผูที่ไดรับผลประโยชนจากการผลิตในพื้นที่การ
รับผิดชอบของตนเอง ผูนําทองถิ่นมักจะกดดันชาวนาขยายพื้นที่ทําการเพาะปลูกพืชเพื่อการ
สงออกเพิ่มข้ึน ทําใหพื้นที่ควรจะใชในการปลูกขาวถูกแทนที่ดวยการปลูกพืชสงออก ปริมาณการ
ปลูกขาวจึงนอยลง เมื่อชาวนาประสบความลมเหลวจากการผลิตขาวจึงกอใหเกิดปญหาการขาด
แคลนอาหารอยางรุนแรงในชวา อยางเชนเหตุการณในป ค.ศ. 1848 – 1850 ชวาประสบปญหา
การเพาะปลูกไมไดผลอันมีสาเหตุมาจากความแหงแลงทําใหประชาชนในชวากลางจํานวนถึง 
250,000 คน ตองเสียชีวิตลง 

ประการที่หา ระบบบังคับการเพาะปลูกนํามาสูความแตกตางในทางสถานะของชาว
ชนบท เนื่องจากระบบการเพาะปลูกใหความสําคัญกับหมูบานในฐานะของหนวยผลิต การติดตอ
กับชาวบานทําโดยผานหัวหนาหมูบานทั้งในแงของการจัดการที่ดิน การเกณฑแรงงาน และการ
จายเงินตอบแทน ซึ่งทําใหสถานะของหัวหนาหมูบานดีข้ึนและตางจากชาวบานอยางชัดเจน และ
การไหลของเงินตราเขาสูหมูบานในรูปของเงินตอบแทนผลผลิตนั้นไมไดกระจายเขาสูชาวบานทุก
คนแตตกอยูในกลุมของชาวนาผูมีฐานะดีทําใหเกิดความแตกตางกันทางฐานะทางเศรษฐกิจใน
กลุมของชาวชนบท 

ประการที่หก การปลูกพืชเพื่อการสงออกทําใหชาวนาตองมีการใชแรงงานที่เขมขนขึ้น 
โดยเฉพาะการปลูก คราม กับ ออย ทําใหชาวนาไมมีเวลาพักเนื่องจากพืชทั้งสองชนิดตองใช
แรงงานเขมขน และชาวนาไมสามารถเคลื่อนยายแรงแรงไดอยางเสรีเพราะตองดูแลผลผลิตของ
ตน  
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ประการที่เจ็ด ชาวนาตองประสบกับความยากลําบากในการขนสงผลผลิตจากพื้นที่ทํา
การเพาะปลูกไปยังศูนยกลางที่จัดเก็บบางที่หางไกลนับรอยไมล ทั้งยังตองถูกเกณฑแรงงานเพื่อ
ทํางานสาธารณะใหกับรัฐ เชน ในการซอมสะพาน สรางถนน การชลประทาน และอาคารสถานที่ 

ประการที่แปด สิทธิในการเปนเจาของที่ดินของเอกชนลดลงเรื่อยๆเนื่องจากรัฐบาล
อาณานิคมใหความสําคัญกับชุมชนในการเปนเจาของที่ดินเพื่อเรงการปลูกออย นอกจากนี้ยัง
นํามาสูปญหาการแตกแยกในระดับหมูบานจากการแกงแยงที่ทํากินกันเองในชุมชน33 

การพิจารณาถึงปญหาหรือผลกระทบจากระบบบังคับการเพาะปลูกนั้นขึ้นอยูกับพื้นที่
ดวยเพราะในบางพื้นที่นั้นประชาชนไดรับผลดีจากการเพาะปลูกเพื่อสงออก แตบางพื้นที่ก็ประสบ
ปญหาจากระบบบังคับการเพาะปลูก ฉะนั้นในการมองถึงผลกระทบที่เกิดจากระบบบังคับการ
เพาะปลูกจึงไมสามารถจะมองในระดับกวางๆเพียงอยางเดียวได เพราะจะทําใหมองเห็นระบบ
บังคับการเพาะปลูกในแงลบดานเดียวซึ่งเปนมุมมองที่คับแคบ ในการศึกษาของ Elson นั้นมองอีก
แงมุมหนึ่งวาระบบบังคับการเพาะปลูกมิไดนําแตผลกระทบในแงลบมาสูชาวชวาอยางเดียวแตยัง
นํามาซึ่งสภาพของความเปนอยูที่ดีข้ึนของชาวชวา เชนเขตพื้นที่ปาซูรูอัน มีบันทึกของบูปาตีในป 
ค.ศ.1859 กลาววาชาวนามีมาตราฐานความเปนอยูที่ดีข้ึน พิสูจนไดจากการที่ชาวนาสามารถซื้อ
สินคาที่นอกเหนือความจําเปนได มีบานที่มุงหลังคาดวยกระเบื้องที่เพิ่มขึ้น มีการซื้อขายเกลือ
เพิ่มข้ึน และมีเงินจายภาษีที่ดินอยางรวดเร็วผิดไปจากเดิมไมมีการติดคางและบางคนก็จายภาษี
ลวงหนา ซึ่งลักษณะเชนนี้ยังปรากฏอีกหลายแหง เชน ในเขตคูดู บาเกเลน เคดิรี เปอกาลงงัน และ
จีเรบอน แตก็เปนที่นาสังเกตวาในบริเวณที่มีความเติบโตในทางเศรษฐกิจของชาวนานั้นมิไดมีการ
ปลูกพืชเพื่อการสงออกเพียงอยางเดียว แตยังเปนเขตที่มีการประกอบการของโรงงานน้ําตาลดวย 
รายไดที่นํามาสูความมั่งคั่งของชาวนาจึงมิใชรายไดที่มาจากคาตอบแทนผลผลิตจากการ
เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจเทานั้น  

อยางไรก็ตามแมจะมีความแตกตางในระดับของแตละพื้นที่ แตในภาพรวมผลกระทบ
จากระบบบังคับการเพาะปลูกเปนที่วิจารณอยางมาก  ในเนเธอรแลนดมีการวิจารณวาระบบ
บังคับการเพาะปลูกเปนระบบที่สรางความมั่งคั่งใหแกดัตช แตกลับสรางความทุกขยากเดือดรอน
อยางมากใหแกชาวชวา ขอวิจารณนี้เกิดขึ้นในกลุมของพวกที่มีแนวความคิดแบบเสรีนิยม และ
ตองการใหรัฐบาลปรับเปล่ียนนโยบายในการปกครองอาณานิคมเสียใหมใหมีลักษณะทีม่คีวามเสรี
มากขึ้น 

 
                                                           

33Ibid.,102-107. 
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นโยบายเสรีนิยม  (Liberal Policy) ค.ศ. 1870 – 1900 
 ในชวงป ค.ศ. 1848 ในยุโรปเกิดการปฏิวัติแนวความคิดเสรีนิยมนั้นนํามาสูการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง และแนวความคิดดังกลาวมีบทบาทตอการเมืองในเนเธอรแลนดดวย 
พวกเสรีนิยมสามารถเขามามีบทบาทมากขึ้นในกิจการตางๆของรัฐบาลทั้งในเมืองแมและในอาณา
นิคม ตอมาในป ค.ศ. 1870 พวกเสรีนิยมไดรับชัยชนะในการเลือกตั้ง มีผลใหพวกเสรีนิยมซึ่งชื่นชม
กับแนวการดําเนินการทางเศรษฐกิจของเอกชนโดยไมมีการแทรกแซงจากรัฐบาลเขามารวมรัฐบาล 
พวกเสรีนิยมเห็นวาการแขงขันของเอกชนโดยเสรีนั้นจะนํามาซึ่งความกาวหนาและความเปนธรรม
ในทางเศรษฐกิจ พวกเขาจึงไดเสนอใหมีการยกเลิกระบบการการเพาะปลูกและเสนอใหใช
แนวนโยบายแบบเสรีนิยม   
 การดําเนินการเพื่อปฏิรูปตามระบบเสรีนิยมในป ค.ศ. 1870 นี้รัฐบาลอาณานิคมดัตช
ไดออกกฎหมายสําคัญอยู 2 เร่ือง คือ การออกกฎหมายที่ดิน และกฎหมายน้ําตาล กฎหมายที่ดิน 
(The Agrain Law) รัฐบาลไดประกาศหามไมใหเกษตรกรชาวชวาที่เปนเจาของที่ดินขายที่ดิน
ใหกับชาวตางชาติ จุดประสงคของกฎหมายที่ดินฉบับนี้คือการไมอนุญาตใหผูที่ไมใชชาว
อินโดนีเซียเปนเจาของที่ดินเพื่อสงวนที่ดินใหกับชนพื้นเมือง กฎหมายฉบับนี้ไดกําหนดไววาชาว
ดัตช และบริษัทเอกชนที่มีความตองการที่ดินในเกาะชวาเพื่อทําประโยชน ใหทําการเชาที่ดินจาก
ชาวพื้นเมืองไดโดยมีสัญญาเชาที่ดินไมเกิน 75 ป และใหชาวอินโดนีเซียมีสิทธิ์ทําการเพาะปลูกใน
ที่ดินดังกลาว34 

ในปเดียวกันนี้ไดมีการออกกฎหมายน้ําตาล (The Sugar Law) กําหนดใหรัฐบาลตอง
ถอนตัวออกจากการเพาะปลูกออยในระยะเวลา 12 ป ซึ่ง Clive Day มองวาเนื้อหาของกฎหมายที่
ออกในป ค.ศ. 1870  รัฐบาลตองการเปลี่ยนจากการบังคับการเพาะปลูกมาเปนการเปดเสรีใหมาก
ข้ึน หลังจากป ค.ศ. 1873 รัฐบาลไดอนุญาตใหมีการขายน้ําตาลไดโดยเสรี ในป ค.ศ. 1878 ดัตช
ไดเร่ิมปลอยใหมีการเพาะปลูกออยเพื่อทําการผลิตน้ําตาลโดยเสรี แมวารัฐบาลจะปลอยใหมีการ
เพาะปลูกพืชชนิดอื่นไดอยางเสรีแลวแตรัฐบาลดัตชก็ยังไมยอมปลอยใหมีการปลูกกาแฟอยางเสรี
เพราะวากาแฟยังทํารายไดใหกับดัตชอยูมาก ในป ค.ศ. 1898 รัฐบาลดัตชไดกําหนดใหมีการปลูก
กาแฟอยูถึง 250,157 ครอบครัว กระจัดกระจายอยูตามเขตตางๆจํานวน 14  เขต จากจํานวนพื้นที่

                                                           
34ศุภรัตน มฤคี, “ผลกระทบของนโยบายอาณานิคมของฮอลันดาที่มีตอสภาพเศรษฐกิจและสังคม

ของพวกอบังงันในชวาระหวาง ค.ศ.1900-1942”, 38-39. 
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การปลูกกาแฟทั้งหมดที่รัฐบาลจัดแบงไว 20 เขต ทั่วทั้งเกาะชวา และในป ค.ศ. 1900 รัฐบาลดัตช
ยังคงมีรายไดจากการขายกาแฟถึง 10,185,810 กิลเดอร35  
ผลกระทบประการแรกจากการใชนโยบายเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมทําใหเศรษฐกิจสวนใหญในเกาะ
ชวาตกอยูในมอืของนักลงทนุเอกชนชาวดตัช สวนชาวพื้นเมืองชวาก็เปนแรงงานเสรีใน
ภาคอุตสาหกรรมและในสวนเกษตรขนาดใหญของตางชาติ เชนในกระบวนการผลิตน้ําตาล
ผูรับเหมาชาวยุโรปที่รับเหมาจากรัฐบาลมกีารจางแรงงานชาวพืน้เมืองจํานวนมาก  การทาํงาน
ภายใตพันธะสัญญาจากชาวยุโรปนี้ไดทําใหเกิดการเปลีย่นแปลงจากการบังคับเกฑณแรงงานมาสู
การจางงาน ทําใหวิถชีีวิตของชาวนาชวาเริ่มผูกพนักับระบบเศรษฐกิจแบบเงินตราอยางแนบแนน
ข้ึน   และจาํนวนของชาวพืน้เมืองที่เปนเจาของที่ดนิและแรงงานก็ลดนอยลงทุกๆป  สถานการณ
ดังกลาวนี้เร่ิมเห็นเดนชัดขึ้นตั้งแตป ค.ศ.1878 เมื่อเกิดปญหาเศรษฐกิจตกต่ําในตอนปลายของ
คริสตศตวรรษที่ 19 ระหวางป ค.ศ. 1885 – 1900 ราคาผลผลิตน้ําตาลลดต่ําลงสงผลใหคาจาง
แรงงานของเกษตรกรที่เปนแรงงานรับจางในสวนเกษตรลดลงดวย สภาพชีวิตความเปนอยูของ
ประชาชนชาวชวาจงึไดรับความลาํบากมากขึ้น  แรงงานรับจางคือกลุมประชาชนที่ไดรับผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจอยางมาก พวกเขาตองหาทางออกดวยการติดหนี้ หยิบยืมจากนายจาง มีการทํา
สัญญาเบิกเงนิลวงหนาเปนปๆ บางก็หาทางออกดวยการนาํสิ่งของเครื่องใชตางๆออกมาขายหรอื
จํานาํ มีแมกระทัง่การจํานําเกวยีน และสัตวที่ใชเทียมเกวยีน 

ผลกระทบประการที่สอง จากการเปดเสรีของรัฐบาลคือการเปลี่ยนแปลงระบบการเก็บ
ภาษี จากเดิมที่มีการเกบ็ภาษีที่ดนิในชวงแรกๆแบบหนึง่ในหาสวนมาเปนลักษณะของการเก็บ
ภาษีพืชผลที่ปลูกในที่ดนิในอัตรา 100 ชัก 10 และตอมารัฐบาลไดมีการบังคับใหสงผลผลิตใน
อัตรา 3 ใน 20 ของการเกบ็เกี่ยวผลผลิต แนวคิดแบบเสรีนิยมมีอิทธพิลตอการในการปฏิรูปภาษี
ที่ดินใหมีแนวโนมเขาสูของการเก็บภาษีแบบรายบุคคล แนวคิดในการปฏิรูปภาษีที่ดินที่เหน็ชัดเจน
คือในเขตปรีอังกันมีการจัดเก็บภาษทีี่ดินจากปจเจกชนมใิชการจัดเก็บภาษีจากกลุมหมูบาน การ
เก็บภาษีของรัฐแบบรายบุคคลทําใหชาวนาตองรับผิดชอบในการจายภาษีเพิม่ข้ึนเปนตัวเงนิ ทําให
ชาวนาที่ไมสามารถแบกรับภาระในการเสยีภาษีได ชาวนาตองหาทางออกดวยการใหชาวยุโรปเชา
ที่ดินของตนเอง และตัวเองออกจากที่ดินไปเปนแรงงานรับจาง  การคํานวณอัตราภาษีไมไดเปน
การคํานวณจากผลผลิตอยางหยาบๆ แตเปล่ียนมาคํานวณจากคาใกลเคียงกับผลผลิตสุทธิจาก
ที่ดิน การปฏิรูประบบการเก็บภาษีของรัฐบาลเสรีนยิมเปนทีว่ิพากษวิจารณกนัในเนเธอรแลนดวา
                                                           

35Day Clive, The Policy and Administration of the Dutch in Java (London : The Macmillan 
Company,1904),155. 
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ยังมีจุดประสงคเพื่อสรางความมัง่คั่งทางการคลังใหแกเมืองแมใหมากที่สุดมิใชเพื่อกอใหเกิด
ประโยชนแกคนชวาดังที่พวกเสรีนิยมเคยหาเสยีงไว และมองวางบประมาณที่รัฐบาลจายเขามาสู

อาณานิคมนัน้มีเพียงเล็กนอยเมื่อเทยีบกับรายไดที่รัฐบาลไดรับจากอาณานิคม 
ผลกระทบประการที่สาม ไดแกในการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเอกชนชาวดตัชใน

อาณานิคมนัน้ ในยุคนี้ชาวจนีเริ่มเขามามีเปนตัวกลางที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจระดับใหญของชาวดัตช
กับเศรษฐกิจในระดับลางของชาวพืน้เมือง การคาตางๆตกอยูในมือของชาวจีนทั้งการคาปลีกและ
สง ทําใหชาวจีนกลายเปนผูที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดกีวาชาวพืน้เมอืงอยูมาก  กลุมชาวจีนไดใช
อิทธิพลตางๆทางดานเศรษฐกิจเพื่อตอรองใหรัฐบาลอาณานิคมรับรองสถานะภาพของพวกตนเปน
การเฉพาะ ทําใหชาวจีนสามารถเขาไปมีบทบาทสาํคัญในหนวยงานราชการและวงวชิาชพีตางๆ 
ซึ่งพัฒนาการดังกลาวทาํใหสังคมชาวจีนมีลักษณะแยกตัวออกจากชาวพื้นเมือง และนํามาสูความ
ขัดแยงทางเชือ้ชาติระหวางชาวพื้นเมืองหรือผูนับถือศาสนาอิสลามกบัชาวจนีโพนทะเลในสมัย

ตอมาอีกดวย  
 

นโยบายจริยธรรม  (E t h i c a l  P o l i c y) ค.ศ. 1900 –  1942 
 แรงผลักดันสําคัญที่ทําใหเกิดแนวนโยบายจริยธรรมมาจากกระแสการวิพากษวิจารณ

นโยบายปกครองอาณานิคมที่ผานมาในประเทศเนเธอรแลนดชวงปลายคริสตศตวรรษที่19 จาก
กลุมนักเสรีนิยม และนักมนุษยนิยม นักเสรีนิยมกลุมนี้มองวารัฐบาลอาณานิคมไดเอาเปรียบชาว
พื้นเมืองชวามากเกินควร และมีสวนทําใหพวกเขาตองประสบกับความทุกขยากเดือดรอน รัฐบาล
ควรที่จะเอาความมั่งคั่งที่รัฐบาลไดรับนํากลับไปคืนสูชวาบาง ในป ค.ศ. 1880  ดร. อับบราฮัม คุย
เปอร (Abraham Kuyper) วิจารณวาความมั่งคั่งของรัฐบาลฮอลันดาลวนเกิดขึ้นมาจากความทุกข
ยากของผูคนชาวอินโดนีเซีย เขาเสนอใหรัฐบาลรับผิดชอบในสวัสดิการของชาวชวา โดยนาํเมด็เงนิ
จากผลกําไรสงคืนไปเปนคาใชจายสําหรับการพัฒนาปรับปรุงอาณานิคมทั้งในดานเศรษฐกิจ และ
สังคม   เมื่อกระแสการวิพากษรัฐบาลกระจายวงกวางขึ้นรัฐบาลเนเธอรแลนดพยายามมองหาทาง
แกไขปญหาความรูสึกผิดตอชาวพื้นเมืองของกลุมนักมนุษยนิยมในเมืองแม และแกปญหาการ
ตอตานการปกครองจากชาวพื้นเมืองกับรัฐบาลอาณานิคมลง ดวยการสรรหาผูมีความรูเกี่ยวกับ
ชาวพื้นเมืองมุสลิมมาใหคําปรึกษาดานการดําเนินนโยบายของรัฐบาล ป ค.ศ. 1889   รัฐบาลตั้ง
ตําแหนงที่ปรึกษากองกิจการอาณานิคมขึ้น เพื่อดูแลชาวอาหรับและชนพื้นเมือง และใหคําแนะนํา
ดานการดําเนินนโยบายที่เกี่ยวของกับอาณานิคมใหกับรัฐบาล แตกระแสการวิจารณยังคงมีอยู
ตอเนื่อง ในป ค.ศ. 1899 C.Th.Van Deventer เขียนบทความเรื่อง ”หนี้เกียรติยศ”  โจมตีวารัฐบาล
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เปนผูกอบโกยผลประโยชนจากชาวชวามาเปนระยะเวลานาน เขาเสนอวารัฐบาลควรจะนํา
ผลประโยชนที่ไดรับกลับไปพัฒนาและชวยเหลือชาวชวา เพื่อใหความเปนธรรมแกกับประชาชน
ชาวชวา ในป ค.ศ. 1901 Brooshooft เสนอวารัฐบาลควรจะปกครองอาณานิคมดวยความเปน
ธรรม36 ผูที่เสนอนโยบายจริยธรรม คือ อเล็กซานเดอร ไอเดนเบิรก (Alexander Idenbureg) 
รัฐมนตรีกระทรวงอาณานิคม เขาไดกําหนดหลักเกณฑของนโยบายออกเปน 4 ประการ คือ การ
สงเสริมใหชาวพื้นเมืองมีสภาพชีวิตความเปนอยูที่ดีข้ึน มีการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ มีการ
กระจายอํานาจการปกครองจากรัฐบาลที่กรุงเฮกมาสูปตตาเวียในเกาะชวา และใหความสําคัญใน
การเติบโตทางเศรษฐกิจแกหมูเกาะรอบนอกดวย 

คริสเตียน สนุค เฮอรกรอนเย (Christiaan snouck Hurgronje)37 คือบุคคลผูหนึ่งที่มีสวน
ตอการวางแนวทางนโยบายจริยธรรม เฮอรกรอนเยถูกสงมาใหคําปรึกษาแกรัฐบาลในประเด็น
ปญหาเกี่ยวกับมุสลิมในฐานะผูเชี่ยวชาญดานอิสลาม และไดรับความไววางใจใหมาดํารงตําแหนง
ที่ปรึกษากองกิจการอาณานิคม ป ค.ศ. 1901 – 1906 เฮอรกรอนเยคือผูแนะนําใหรัฐบาลดัตช
ดําเนินนโยบายการผสมผสานทางวัฒนธรรม (Associationism) ดวยวิธีการนําเอาวัฒนธรรมของ
ตะวันตกสมัยใหมสอดแทรกเขาไปในวิถีชีวิตของกลุมลูกหลานชนชั้นสูงชวารุนใหมที่เคยยึดติดอยู
กับวัฒนธรรมอิสลามพื้นเมืองแบบชวา โดยหวังวาวิธีการดังกลาวจะสามารถแกไขปญหาหรือลด
แรงตอตานจากกลุมมุสลิมลงไปไดบาง (นโยบายการผสมผสานทางวัฒนธรรมคือพื้นฐานความคิด
ของนโยบายจริยธรรม)38 เฮอรกรอนเย มองวารัฐบาลควรสนับสนุนการศึกษาแบบสมัยใหมเขาไป
ในกลุมลูกหลานปรียายี เพราะการศึกษาสมัยใหมจะเขาไปตัดสายใยความผูกพันเรื่องความ
ศรัทธา ความเชื่อมั่น และขนบธรรมเนียมทางศาสนาอิสลามในวิถีชีวิตของเด็กมุสลิมจากบาน และ
โรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม การศึกษาในโรงเรียนแบบสมัยใหมของรัฐบาลมุงเนนการเรียนรูวิถี
ชีวิตแบบตะวันตก ภาษาดัตช และความรูทางวิทยาศาสตร และรัฐบาลสามารถเขามาควบคุม

                                                           
36ศุภรัตน มฤคี, “ผลกระทบของนโยบายอาณานิคมของฮอลันดาที่มีตอสภาพเศรษฐกิจและสังคม

ของพวกอบังงันในชวาระหวาง ค.ศ.1900-1942”, 45-47. 
37Christiaan snouck Hurgronje (1857-1936) เปนศาสตราจารยในมหาวิทยาลัยไลเด็น บุคคลผูนี้

ไดรับการยอมรับวามีความเขาใจการนับถือศาสนาของชนพื้นเมืองในอินโดนีเซีย ดู ใน  ภู วดล  ทรงประ เสริ ฐ
,อินโดนีเซีย:อดีตและปจจุบัน , 211-212.  
 38Mark R. Woodward, ed., Toward a New Paradigm Recent Developments in Indonesian 
Islamic Thought (Tempe,Arizona : Arizona State University, Program for Southeast Asian Studies, 
1996),26-27. 
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หลักสูตรไดมากกวาโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามของชาวพื้นเมืองดวย   เฮอรกรอนเย มองวาคน
เหลานี้จะกลายเปนขาราชการพื้นเมืองรุนใหมของรัฐบาลดัตชผูนิยมในวัฒนธรรมของ
ชาวตะวันตก และเปนพลังสําคัญในการผสานวัฒนธรรมชวากับตะวันตก 

นอกจากการสนับสนุนการศึกษาสมัยใหมแลวเฮอรกรอนเยมีความเห็นวาขาราชการ
ดัตชควรสงเสริมมุสลิมสวนใหญในหมูเกาะอินดีสตะวันออกหันมานับถือศาสนาอยางเครงครัด
ตามแนวทางของกลุมปฏิรูป เพราะกลุมปฏิรูปใหการยอมรับแนวความคิดสมัยใหมของตะวันตก 
และทําใหเกิดความขัดแยงภายในสังคมมุสลิม รัฐบาลจึงไมตองกังวลเรื่องเอกภาพของสังคม
มุสลิม เฮอรกรอนเย เชื่อวาความศรัทธาในศาสนาเพียงอยางเดียวไมอาจกอใหเกิดพลังทาง
การเมืองในโลกสมัยใหมได39  

นโยบายจริยธรรมเปนนโยบายที่นาจะนํามาซึ่งการพัฒนาในเรื่องของคุณภาพชีวิต
ความเปนอยูของชาวพื้นเมือง แตในความเปนจริงแลวการดําเนินงานในนโยบายจริยธรรมก็ไมได
ประสบกับความสําเร็จนัก การแกปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของชน
พื้นเมืองชวานั้น มีประชาชนเพียงบางสวนซึ่งเปนคนกลุมเล็กๆที่ไดรับประโยชนจากแนวนโยบายนี้ 
การดําเนินการแกปญหาดานตางๆในนโยบายจริยธรรมเกิดขึ้นลาชา ในขณะที่ระดับความรุนแรง
ของปญหาอยูในระดับสูงจนปรากฏออกมาใหเห็นอยางเดนชัด เนื่องจากปญหาเหลานี้ถูกละเลย 
และไมไดรับความใสใจจะแกไขมาตั้งแตสมัยที่ รัฐบาลอาณานิคมเร่ิมใชนโยบายบังคับการ
เพาะปลูกการที่ รัฐบาลดัตชจะแกไขปญหาดังกลาวขางตนใหลุลวง จึงเปนเรื่องที่ตองอาศัย
ระยะเวลาและความใสใจตอการแกปญหาอยางแทจริง 

สวนในดานการศึกษานั้นแมวารัฐบาลเริ่มใหความสนใจสงสริมการศึกษาใหแกชน
พื้นเมืองเพิ่มข้ึน แตยังเปนลักษณะการกระจุกตัวอยูในกลุมลูกหลานชนชั้นสูงไมไดกระจายไปยัง
คนกลุมอ่ืนๆในสังคม ถึงแมวารัฐบาลจะไดจัดตั้งวิทยาลัยขึ้นมาจํานวน 3 แหง ชวงทศวรรษ 1920 
และตั้งโรงเรียนรัฐบาลดัตชข้ึนอีกหลายแหง แตงบประมาณดานการศึกษาที่รัฐบาลจัดสรรใหกับ
ชาวพื้นเมืองยังอยูในอัตราต่ําเมื่อเทียบกับดานอื่นๆ กระทั่งในชวงทศวรรษ 1940 อัตราการรู
หนังสือของประชากรยังอยูในระดับต่ํา ประชาชน 90 เปอรเซ็นตยังเปนผูไมรูหนังสือ และสัดสวน
ของผูที่จบการศึกษาในระดับมัธยมปลายมีอยูเพียงแค 630 คน จากจํานวนประชากรทั้งหมด 68 
ลานคน รัฐบาลมีแนวโนมแทรกแซงการศึกษาดานศาสนาอิสลามของชนพื้นเมืองตามแนวคิดของ
เฮอรกรอนเย รัฐบาลพยายามเขาไปควบคุมการเรียนการสอนดานศาสนาอิสลามของมุสลิมที่จัด

                                                           
39ภูวดล ทรงประเสริฐ,อินโดนีเซีย:อดีตและปจจุบัน , 211-212.  
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สอนกันตามโรงเรียนเอกชนหรือเรียกวา “เปซันเตรียน”  (pesantren)40 ควบคูกับการกระจายระบบ
การศึกษาสมัยใหมในหมูเกาะชวา ในป ค.ศ.1905 รัฐบาลออกประกาศขอบังคับใหครูสอนศาสนา
หรือกยาอีในชวาตองขอใบอนุญาต และยื่นบัญชีรายชื่อนักเรียนกับผูปกครองมณฑล ขอบังคับนี้
สรางปญหาใหกับครูสอนศาสนาในปซันเตรียนตางๆทั่วชวา เพราะสวนมากแลวกยาอีไมมีความรู
ภาษาดัตชพวกเขามีความรูเฉพาะภาษาพื้นเมืองและภาษาอาหรับเทานั้น แตเจาหนาที่ของรัฐบาล
กําหนดใหกยาอีตองเขียนรายงานภาษาดัตชสง ประกาศดังกลาวสรางความไมพอใจรัฐบาลใน
หมูกยาอีอยางมาก ตอมา ป ค.ศ. 1925 รัฐบาลออกประกาศอีกฉบับยกเลิกการยื่นบัญชีรายชื่อ
นักเรียน แตใหครูสอนศาสนาทั่วอินโดนีเซียเขียนรายละเอียดหลักสูตรการสอนสงรัฐบาล รัฐบาล
ใหเหตุผลการออกประกาศดังกลาววาเพื่อจัดมาตราฐานการศึกษาใหกับชนพื้นเมือง41 นัยยะของ
การออกประกาศทั้งสองฉบับนี้เนื่องจากรัฐบาลตองการเขาไปควบคุมการสอนศาสนาในระบบเป
ซันเตรียน ปองกันการปลูกฝงคานิยมการตอตานรัฐบาล และกดดันมิใหมีการสอนศาสนาตาม
โรงเรียนเถื่อน และปนฆาเยียน42เพราะรัฐบาลไมสามารถเขาควบคุมได 

 ในทางดานการเมืองขาหลวงใหญสมัยตอจากเฮอรกรอนเยใหความใสใจตอการ
แสดงออกทางการเมืองของชาวพื้นเมืองมากกวาดานวัฒนธรรม ในสมัยของแวน ลิมเบอรก สตีรัม 
(Van Limburg Stirum) สตีรัมมีความเชื่อวาตราบใดที่รัฐบาลอาณานิคมยังเปดโอกาสให
ประชาชนกลุมตางๆเขามามีสิทธิมีเสียงเพิ่มมากขึ้นก็จะทําใหกระบวนการพัฒนาอาณานิคมมี
ความราบรื่น ในป ค.ศ. 1903 รัฐสภาของดัตชไดผานรางกฎหมายการกระจายอํานาจการปกครอง
ออกมา โดยมีจุดประสงคเพื่อใหชาวอินโดนีเซียมีสวนรวมในทางการเมืองมากขึ้น ในป ค.ศ. 1906 
รัฐบาลจัดใหมีการดําเนินกิจกรรมการเมืองในระดับหมูบานขึ้น โดยใหหัวหนาหมูบาน และ
ขาราชการทองถิ่น ดําเนินกิจกรรมของหมูบานในเรื่องของสุขภาพอนามัย และการเกษตร  ในป 
ค.ศ. 1916 รัฐบาลได ดําเนินการตามกระบวนการกระจายอํานาจดวยการตราพระราชบัญญัติ
จัดตั้งสภาประชาชน หรือโวลคสราด (People’s Council : Volksraad) ข้ึนเปนสภาปกครองของ
ทองถิ่น  ตั้งขึ้นมาเพื่อทําหนาที่ใหการปรึกษาดานการบริหารใหกับรัฐบาลอาณานิคม สมาชิกสภา

                                                           
40โรงเรียนสอนศาสนาอิสลามตามแบบจารีตนิยมมีจุดมุงหมายเพื่อฝกฝนใหสันตรีมีความเชี่ยวชาญ

ดานศาสนาอิสลาม ดูใน Howard M. Federspiel,  A Dictionary of Indonesian Islam , 205.   
41Ricklefs, A History of  Modern Indonesia c.1300 to the Present , 149. 
42โรงเรียนเถื่อน คือ โรงเรียนเอกชนที่รัฐบาลไมใหการรับรอง สวนใหญมักจะเปนโรงเรียนของมุสลิม

สอนดานศาสนาอิสลาม สวนปนฆาเยียน คือ สถานที่ใหการอบรมและเตรียมความพรอมดานศาสนาอิสลาม
ใหกับบรรดาเด็กๆมุสลิมในชุมชนกอนที่จะเขาไปศึกษาตอในระดับเปซันเตรียน  
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ประกอบดวยชาวดัตช และชาวพื้นเมืองทําหนาที่รวมกัน การดําเนินกิจกรรมดังกลาวเพือ่กระตุนให
ชนพื้นเมืองใหความสนใจตอการมีสวนรวมในการปกครองตนเองมากขึ้น43  ในป ค.ศ.1925 ชาว
พื้นเมืองไดเขามามีสวนรวมในสภาแหงนี้จํานวน 25 เสียง จากจํานวนสมาชิกทั้งหมด 60 เสียง 
การมีสภาโวลคสราดนี้จะทําใหบทบาทและอํานาจของผูนําทองถิ่นคอยๆหมดลดลงไป ในทางดาน
สังคมมีการปรับปรุงกฎหมายในเรื่องของสวัสดิการสังคมใหแกชาวพื้นเมือง สรางโรงเรียนใหแก
บุตรของชาวพื้นเมืองเพื่อใหพวกเขาไดรับโอกาสทางการศึกษาที่มากขึ้น ปรับปรุงงานบริการ
ทางดานสุขภาพทั้งในชนบทและในเมือง พยายามปองกันไมใหมีการอพยพของชาวชวาออกไปสู
หมูเกาะรอบนอก เพื่อใหเกิดความสมดุลยในอินโดนีเซีย และไดออกกฎหมายปกปองแรงงานชาว
อินโดนีเซียเพื่อใหไดรับความยุติธรรม44  แตความเห็นใจตอชาวพื้นเมืองมักจะขึ้นอยูกับทัศนะคติ
สวนบุคคลของขาหลวงใหญ เมื่อขาหลวงใหญคนใหมเขามาดํารงตําแหนงแนวนโยบายอาจ
เปลี่ยนแปลงไป  ขาหลวงใหญในสมัยตอมาเริ่มกังวลตอการมีสิทธิเสรีภาพของชาวพื้นเมืองที่เพิ่ม
มากขึ้น ดั้งนั้นรัฐบาลยุคถัดมานี้ไดประกาศใชกฎหมายอันเขมงวดและแข็งกราวตอชาวพื้นเมือง
หลายฉบับ เชน การจํากัดสิทธิของสภาประชาชนและการดําเนินกิจกรรมขององคกรตางๆ รวมถึง
การตรวจสอบกิจกรรมองคกรของชาวพื้นเมืองอยางเขมงวดเพื่อมิใหเกิดการตอตานรัฐบาลอาณา
นิคม45 

 ดานเศรษฐกิจรัฐบาลเริ่มดําเนินการสงเสริมการพัฒนาดานการเกษตรเมื่อมีอัตราการ
เพิ่มข้ึนของจํานวนประชากรในระดับสูง มีการตั้งกรมเกษตรขึ้นที่ปตตาเวียในป ค.ศ. 1905 การ
พัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภคใหมั่นคงถาวรขึ้น เชน มีการสรางถนน รางรถไฟ เขื่อน และจัดการ
ดานการชลประทาน มีการจัดตั้งหนวยงาน เพื่อใหความชวยเหลือทางดานเงินกูยืมใหแกชาวชวา 
จุดประสงคการพัฒนาดังกลาวเพื่อสามารถเพิ่มจํานวนผลผลิตใหไดปริมาณมากขึ้นเพียงพอกับ
การเลี้ยงดูประชาชน แตการพัฒนาที่ลาชาของรัฐบาลดัตชทําใหการแกปญหาความอดยากของ
พวกชาวนาไมประสบผลสําเร ็จ เนื่องจากอัตราเฉลี่ยของการถือครองที่ดินของชาวนาชวาลดลง 
อยางมาก ในชวงตนคริสตศตวรรษที่ 20 ชาวนาสวนใหญตองประสบกับภาวะไรที่ดิน หรือมีที่ดิน
ในการครอบครองอยูเพียงเล็กนอย และตองกลายสภาพเปนแรงงานรับจาง บางสวนหาทางออก
ดวยการอพยพเขามาทํางานกรรมกรในโรงงานตางๆตามเมืองใหญ รัฐบาลเองก็มิไดให
ความสําคัญกับเร่ืองมาตราฐานการผลิต และสวัสดิการของแรงงานในภาคอุตสาหกรรมเทาที่ควร 

                                                           
43ภูวดล ทรงประเสริฐ, อินโดนีเซีย : อดีตและปจจุบัน, 243. 
44เร่ืองเดียวกัน,48-52. 
45เร่ืองเดียวกัน, 251-252. 
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นอกจากนี้นโยบายจริยธรรมยังนํามาสูการแบงแยกกลุมคนในสังคมชวาออกเปนกลุมตางๆ ไดแก 
กลุมคนตามเชื้อชาติในสังคมชวา เชน ชาวยุโรป ชาวจีน ชาวพื้นเมือง และยังสรางความแตกตาง
ทางสังคมใหแกผูที่มีสถานะทางเศรษฐกิจที่ตางกันดวย46  ผลกระทบในแงบวกของนโยบาย
จริยธรรมนั้นเกิดขึ้นกับคนสวนนอยซึ่งเปนกลุมคนที่มีสถานะทางเศรษฐกิจดี เชน กลุมบูปาตี (Bu-
pati) คือ กลุมขาราชการชาวพื้นเมืองของรัฐบาลดัตช และปรียายี  กลุมคนเหลานี้คือผูไดรับ
ประโยชนจากนโยบายจริยธรรม   

   
 

2.4.3 การเคลื่อนไหวตอตานรัฐบาลอาณานิคมดัตชของกลุมมุสลิมชวา  
          (ค.ศ. 1830 – 1942) 

 
ขบวนการทางศาสนาอิสลามที่แสดงถงึความไมพอใจและตอตานอํานาจของรัฐบาล

อาณานิคมนัน้เปนขบวนการที่เกิดขึ้นอยางมากในชวงครึ่งหลงัของคริสตศตวรรษที่ 19 เปนตนมา
ซึ่งแนวความคิดในการตอตานอาณานิคม สวนหนึง่เปนผลมาจากการทีมุ่สลิมชวาไดเดินทางไปมัก
กะฮเพื่อประกอบพิธีฮัจญ 47  การเดินทางไปประกอบพิธฮีัจญเปดโอกาสใหมุสลิมชวาไดสัมผัสกับ
นักการศาสนาทุกชนชั้นหลายเชื้อชาติ และไดเรียนรูเกีย่วกับวิกฤตของการเผชิญหนาของอิสลาม
กับการขยายอทิธิพลของตะวันตก  ในป ค.ศ. 1 8 6 9  ไดมีการเปดคลองสุเอซทาํใหการเดนิทาง
สะดวกขึ้น จึงมีจาํนวนของผูเดินทางไปประกอบพิธีฮจัญเพิ่มข้ึน และเมื่อฮัจญีเหลานี้เดนิทาง
กลับมายังชวาพวกเขาก็ไดนาํเอาความคิดที่ไดรับมานัน้ถายทอดใหแกผูคนในชมุชนและสังคมที่
เขาอยู ศนูยกลางที่สําคัญทีเ่ปนตัวเผยแพรความคิดที่เกีย่วของกับศาสนาอิสลามกค็ือ เปซันเตรียน 
และเฏาะรีเกาะฮ โดยม ี กยาอี และ ฮัจญี ทาํหนาที่ใหความรูทางศาสนา และเชื่อมโยง
ความสัมพันธระหวางโยงเปซันเตรียนกับสํานักเฏาะรีเกาะฮตางๆเขาดวยกนั48  ในทศวรรษ 1850 
เกิดการเคลื่อนไหวของขบวนการบูไดฮ (Budiah) ในบริเวณเปกาลองอัน (Pekalongan) และ กดู 
(Kedu) ผูนําขบวนบูไดฮ คือ ฮัจญี มุฮัมมดั รฟนฆี (Haji Mohamad Rifangi) การเคลื่อนไหวของ
                                                           

46เร่ืองเดียวกัน,106-113. 
47ฮัจญ คือ การประกอบพิธีเดินเวียนรอบหินดํา(กะบะฮ) 7 รอบ ถือเปนหนาที่ของมุสลิมทุกคนที่

ควรกระทําอยางนอยครั้งหนึ่งในชีวิต เพื่อแสดงความเคารพ หรือแสดงวาตนปฏิบัติอยูในแนวทางของพระเจา 
สละทิ้งความฟุงเฟอทั้งหลาย อานใน Howard M. Federspiel,  A Dictionary of Indonesian Islam , 72-73.  

48Taufik Abdullah, “The Pesantren in Historical Perspective,” in Islam and society in 
southeast Asia, ed. Taufik Abdullah (Singapore : Institute of Southeast Asian Studies, 1986) ,99-100. 
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ขบวนการบูไดฮเกิดขึ้นจากความไมพอใจการทํางานของพวกขาราชการดัตช และตองการตอตาน
รัฐบาลอาณานิคม เปาหมายของขบวนการคือการลมเลิกหนวยงานของรัฐบาล ดวยการกอความ
ไมสงบกับพวกขาราชการ และแยกตัวออกจากชมุชน ขบวนการนีถ้กูลมลางโดยขาราชการทองถิ่น
สุดทายกลุมผูเคลื่อนไหวที่ถกูทางการจับไดถูกเนรเทศไปยังอัมบอน 49 

 ใน ค.ศ. 1865  เกิดการกบฎขึ้นในบริเวณเมืองกลาเต็น (Klaten) ขบวนการ
เคลื่อนไหวนี้มีคําเลาลือกันวาองคราตู  อาดิล  ไดกลับมาปรากฏกายขึ้นอีกครั้งในเมืองนี้ กลุมกบฎ
เรียกรองใหชาวชวาทุกคนลุกขึ้นมารวมมือกันขจัดชาวยุโรปและชาวจีนใหหมดสิ้นไปจากเกาะชวา 
เพื่อเตรียมการรอรับเทพเจาแหงความยุติธรรมทรงพระนามวา  ศรี  ตันจุง  ปูตีห  (Sri  tanjung  
Putih)  ชาวชวาเชื่อกันวาภายหลังจากองคศรี  ตันจุง  ปูตีห  ไดทําลายความชั่วชาใหมลายสิ้นไป
จากแผนดินชวาแลว พระองคจะเสด็จกลับไปประทับยังเมืองปรัมบานัน (Prambanan) การ
เคลื่อนไหวของขบวนการนี้เรียกวา “การเคลื่อนไหวของกลุมมังกูวีจายา”  (Mangkuwijaya’s 
movement) ขบวนการนี้มีอิทธิพลไปยังดินแดนขางเคียงอื่นๆดวยจนรัฐบาลอาณานิคมตองใช
กําลังเขาปราบปรามการเคลื่อนไหวของชาวพื้นเมืองอยางเต็มที่ เนื่องจากการเคลื่อนไหวของ
ขบวนการดังกลาวมีอิทธิพลอยางมากตอการสรางความรูสึกเปนปฏิปกษตอตานผูปกครองชาว
ดัตช  ตั้งแตระดับหมูบาน  และราชสํานักไปจนถึงผูนําทางศาสนา  ในป ค.ศ. 1888 เกิดการลุกฮือ
ข้ึนในบันเต็นภายใตการนําของฮัจญีในชุมชน กลุมผูใหการสนับสนุนการกอกบฎนี้คือ กลุมชาวนา
ชนชั้นลางของสังคมชวา การลุกฮือของชาวนาในบันเต็นมีจุดประสงคเพื่อปฏิเสธคําสั่งของรัฐบาล
อาณานิคมที่เรียกเก็บภาษีในอัตราสูง และเพิ่มข้ึนจากเดิมในชวงการดําเนินนโยบายแบบเสรีนิยม 
ผูนําการตอตานของกลุมชาวนาในครั้งนี้ คือ ฮัจญี อับดุล กะรีม ครูสอนศาสนาในสํานักคาดิไรฮ 
เขากลับมาที่บันเต็นหลังกลับจากเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญในป ค.ศ. 1872 และไดเดินทางไป
ตามสํานักเฏาะรีเกาะฮตางๆ เพื่อส่ังสอนใหมุสลิมยึดมั่นในการทําศาสนาอิสลามใหบริสุทธิ์ แนว
คําสอนและวิธีการการฟนฟูศาสนาอิสลามของฮัจญี อับดุล กะรีม ในสังคมชวา กลับทําให ฮัจญี 
อับดุล กะรีม ไดรับการยกยองจากมุสลิมชวาในสถานะของนักบุญที่เครงครัดมีอํานาจและพลังจิต
ในทางอยูยงคงกระพัน ชื่อเสียงของเขาไดรับการยอมรับในหมูของปรียายีที่เปนขาราชการทองถิ่น
ของดัตช ฮัจญี อับดุล กะรีม ทํานายถึงการทําญิฮาดและการพิพากษาครั้งสุดทายวาจะเกิดขึ้นใน
อนาคตอันใกลนี้ ทานคือผูที่มีบทบาทในการเปนศูนยรวมในความเชื่อและกําลังใจของชาวบันเต็น
                                                           

49Nicholas Tarling, gen. ed., The Cambridge History of Southeast Asia, 2 Vols. (Singa-
pore : Kin Keong Printing Co,1992), vol. 2, The Nineteenth and Twentieth Century, by Reynaldo Ileto, 
223-226.  
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ในการทําสงครามตอตานกับดัตช  เฮอรกรอนเยไดกลาวถึงในการศึกษาเรื่องอิสลามนิยมวา “ทุกๆ
เย็นมีคนนับหลายรอยคนกระหายที่จะเขาไปหา ฮัจญี อับดุล กะรีม เพื่อที่จะใหชวยใหเขาเหลานั้น
พนจากบาปและเรียนรูพิธีดุอาจจากทาน”50 

การกบฎที่เกิดขึ้นในป ค.ศ. 1888 ไมไดเกิดขึ้นเฉพาะในบันเต็นเทานัน้แตยังขยายเขา
ไปยังจีเรบอนดวย การกบฎของชาวนาจาํนวนมากเหลานี้เปนการกระทําเพื่อตอบโต และเปนการ
อุทิศตนทางศาสนาเพื่อตอตานกับอํานาจของรัฐที่มีเหนอืพวกเขา และถึงแมวารัฐบาลจะ
ปราบปรามการกบฎใหสงบลงไดแตวาจิตวิญญาณแหงการตอสูของพวกเขาก็ไมไดสูญสลายไป
ดวย ในป ค.ศ.  1 9 0 3  ก็เกิดการกบฎของชาวนาขึน้อีกครั้งหนึ่งในบันเต็น ในการกบฎครั้งนี้มี
ลักษณะตอเนือ่งมาจากการลุกฮือข้ึนในครัง้แรก ขบวนการตอตานอาณานิคมของชาวนาชวา
เกิดขึ้นในระยะเวลาใกลเคียงกับการลุกฮือในบันเตน็ คือการเคลื่อนไหวของขบวนการซามิน 
(samin movement) บริเวณเขตโบรา (Blora) ชวงทศวรรษ 1890 และตอเนื่องไปจนถึง ป ค.ศ. 
1905 ผูนําคนสําคัญคือ ซูหลงทิโค ซามนิ (Surontiko samin) ขาราชการทองถิ่นไดรายงานถงึ
ขบวนการซามนิวาเปนพวกที่แยกตัวออกจากกิจกรรมของชุมชน ปฏิเสธการเสียภาษี การเกณฑ
แรงงาน การสงสวย ขบวนการซามนิตอตานชนชั้นสงูซึ่งเปนขาราชการทองถิน่ของดัตชดวยการใช
ภาษาชัน้ต่ําของชวาในระหวางการสอบถามพูดคุยกับพวกชนชั้นสงูเหลานี้ ขบวนการของซามินก็มี
ลักษณะที่คลายคลึงกับการลุกฮือของชาวนาในที่อ่ืนๆ จะตางไปก็ตรงทีพ่วกซามินใหมองการ
ตอตานทางการเมืองรวมถึงการตอตานกบักลุมของชนชั้นสูงดวย 51 

ขบวนการตอตานอาณานิคมที่กลาวมาขางตนสวนใหญเปนขบวนการของชาวนาเสีย
มากกวาคนกลุมอ่ืนๆในสงัคม การตอตานของชาวนาสะทอนวานโยบายที่รัฐบาลอาณานิคมใช
ในชวง ค.ศ. 1830  –  1900 เปนนโยบายทีน่าํมาสูความเปลีย่นแปลงและสรางความทุกขยาก
เดือดรอนใหแกชาวนาเปนอยางมาก จนพวกเขาไมสามารถทีจ่ะทนรบัไดอีกจึงตองมีการ
เคลื่อนไหวเพือ่เรียกรองความเปนธรรม โดยใชศาสนาเปนจุดยนืในการรวมพลงัสรางอํานาจในการ
ตอรองกับผูที่เหนือกวาในชวงตนคริสตศตวรรษที่ 2 0 เมื่อแนวนโยบายของดัตชเปล่ียนแปลงไป 

                                                           
50Sartono Kartodirdjo, “The Peasants’ Revolt of Banten in 1888 : The Religious Revival” in 

Reading on Islam in Southeast Asia, ed. Ibrahim and others (Singapore : Institute of Southeast Asia 
Studies, 1985),104-106. 

51Nicholas Tarling, gen. ed., The Cambridge History of Southeast Asia, vol. 2, The Nine-
teenth and Twentieth Century, by Reynaldo Ileto, 223-225.  
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และกระทบกบัสถานะทางเศรษฐกิจของคนกลุมอ่ืนๆในสังคมก็ยอมนํามาสูการเคลื่อนไหวของ
กลุมคนเหลานั้นมิไดจาํกัดอยูเพียงแคกลุมของชาวนาเทานั้น 

ในป ค.ศ. 1911 ไดมีการกอต้ังขบวนการชะรีกัต อิสลาม (Sarekat Islam) ข้ึนขบวนการ
นี้เปนขบวนการที่มีความซบัซอน และมีวิธีการที่เชื่อมโยงระหวางขบวนการเกากับขบวนการใหม
เขาดวยกนั การกอต้ังของสมาคมพอคาชวามจีุดมุงหมายที่สําคัญในการคุมครองพวกพอคาชวา
และทําการตอตานการแขงขันของชาวจนีทีม่ีเพิ่มมากขึน้ในขณะที่ชนชัน้กลางตามเมืองใหญๆของ
ชวากเ็ร่ิมมีบทบาทในการสนบัสนุนขบวนการทางศาสนาสมัยใหม คําวา “อิสลาม”  ใชเพื่อย้ําให
เห็นถึงความเปนคนพื้นเมืองอยางแทจริงตางจากกลุมของพอคาชาวตางประเทศซึ่งไมใชชาว

มุสลิม ขบวนการชะรีกัตเปนกลุมของพวกทีม่ีความคดิแบบตะวันตกซึ่งเนนในการใหความ
ชวยเหลือทางดานสังคม และการเมืองมากกวาการปฏิรูปศาสนา 

ตลอดระยะเวลาการปกครองหมูเกาะอินดีสตะวันออก รัฐบาลดัตชมีความระแวงสงสัย
การเคลื่อนไหวของชาวพื้นเมืองเสมอ โดยเฉพาะการเคลื่อนไหวของมุสลิมทางการเมืองเพื่อ
ตอตานผูปกครอง รัฐบาลดัตชตระหนักถึงอิทธิพลของศาสนาอิสลามมาโดยตลอด ยิ่งเมื่อกระแส
ความคิดอิสลามสากล (Pan – Islam) กระจายตัวรัฐบาลดัตชยิ่งเกรงวาการรวมตัวของมุสลิมทั่ว
โลกจะกระตุนใหเกิดการถายทอดแนวคิดตอตานตะวันตกที่แพรกระจายอยางอิสระในตะวันออก
กลางตลอดชวงการประกอบพิธีฮัจญ อาจทําใหมุสลิมชวากลายเปนฮัจญีผูคลั่งไคลลัทธิความเปน
ปกแผนแหงอิสลามมิกชน และจะจุดชนวนใหเกิดการลุกฮือตอตานดัตชข้ึนในชวา รัฐบาลดัตชจึง
ไดพยายามหาแนวทางเพื่อปองกันปญหาดังกลาว ดวยมาตราการตางๆ อาทิเชน พยายาม
ขัดขวางการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญของมุสลิมพื้นเมือง หาแนวรวมระหวางกลุมผูปกครอง
มัสยิด และการการดําเนินการของเจาหนาที่ดานกฎหมายของรัฐบาลพยายามสรางความแตกแยก
ใหเกิดขึ้นในกลุมผูนํามุสลิมผูนิยมในแนวคิดปฏิรูปศาสนาอิสลามใหมีความทันสมัย และสงเสริม
การรวมตัวของชาวมุสลิมกับกลุมครูสอนศาสนาอิสระในชนบท มาตราการสุดทาย คือการเผยแพร
ศาสนาคริสตเขาไปในกลุมชนพื้นเมืองบริเวณกยาเว็น เพราะชนพื้นเมืองบริเวณนี้ไมไดให
ความสําคัญกับการนับถือศาสนาอิสลามมากไปกวาการนับถือฮินดู และวิญญาณ 
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ชวามีสภาพภมูิศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติทัง้ดินภูเขาไฟ และแหลงน้ําอยางอุดม
สมบูรณลวนเหมาะสมเอื้อตอการเพาะปลกูพืชหลายชนดิที่สําคัญ คือ ขาว ขาวเปนพืชสําคัญตอ
การดํารงชพีของเลี้ยงผูคนมาตั้งแตอดีตทัง้จากภายใน และภายนอกหมูเกาะ ลักษณะความเปน
หมูเกาะเปด และมีอาหารอุดมสมบูรณของชวาดึงดูดใหผูคนจากภายนอกทัง้ชาวจนี ชาวอาหรบั 
และชาวอนิเดยี เดินทางเขามาชวา  เพื่อแวะพักอาศัยในชวงฤดูมรสุม และทําการคากับชน
พื้นเมืองบริเวณใกลเคียง  การรูจกัติดตอกับโลกภายนอกเปดโอกาสใหชนพื้นเมืองชวาเปดรับ
วัฒนธรรมอินเดียตั้งแตประมาณคริสตศตวรรษที่ 5  โดยเขามาผสานกบัวัฒนธรรมความเชือ่
พื้นเมืองเรื่องจติวิญญาณ ชวีิตหลังความตาย และการเคารพบูชาบรรพบุรุษ อยางสอดคลองกบั
คติความเชื่อ และจักรวาลวทิยาทางพุทธศาสนา และฮนิดู เชน การบูชาศิวลงึคตามเทวสถานของ
พราหมณ และการกอสรางบุโรพุทโธตามคติความเชือ่ของพุทธศาสนามหายาน 

ความรุงเรืองของการคาทางทะเลในชวงคริสตศตวรรษที่ 14 ถึงคริสตศตวรรษที่ 16 ทํา
ใหมีพอคาตางชาติเดนิทางเขามายงัเมืองทาชายฝงของชวามากขึน้เรื่อยๆ พอคามสุลิมจากอนิเดยี 
และอาหรับไดเขามาตั้งถิ่นฐานแตงงานกับชนพืน้เมือง และเผยแพรวัฒนธรรมอิสลามใหกับชน
พื้นเมืองแถบชายฝงทะเลตั้งแตทางตะวนัตกเรื่อยลงมาถึงทิศตะวันออกกระจายมายังตอนกลาง 
และสลายอํานาจของอาณาจักรฮินด-ูพุทธสมัยมัชปาหติเปลี่ยนมาเปนอาณาจักรมสุลิมไดตอน

ปลายคริสตศตวรรษที่ 15 การรับวัฒนธรรมในชวามีสองลักษณะ ลักษณะแรก คอื การเปลี่ยนมา
ยอมรับอิสลามดวยความเตม็ใจ เนื่องจากมีการเอื้อประโยชนตอกนัเพื่ออํานาจตอรองทางการคา 
และการเมือง  ลักษณะที่สอง คือ การเปลี่ยนดวยอํานาจบีบบังคับทางทหารที่เหนือกวา ชาวชวา
นําความเชื่อทางศาสนาอิสลามมาสวมทับอยูบนพืน้ฐานความเชื่อทางศาสนาแบบเกากอนอิสลาม
จะเขามา ชาวชวาเปลี่ยนเปนมุสลิมไดไมนานนักชาวตะวันตกเริ่มเดินทางเขามาเพราะความเฟอง
ฟูในการคาเครื่องเทศ บริษทัอินเดียตะวนัออกของชาวดัตชพยายามขยายอทิธพิลทางทหารเขามา
ครอบครองพื้นที่สวนตางๆของชวา เพื่อผูกขาดเสนทางการคา และสินคาเครื่องเทศจากหมูเกาะ
เครื่องเทศ อันเปนจุดเริ่มตนแหงการตกเปนอาณานิคมดัตชของชวา ตลอดระยะเวลาการเขามา
ควบคุมและปกครองชวาในฐานะอาณานคิมมุสลิมชวากลุมตางๆไดรวมตัวกนัตอตานอํานาจของ
ผูปกครองดัตชอยูบอยครั้ง เพราะแรงผลกัดันจากการปกครองที่ดูแคลนชาวพืน้เมือง และคํานงึถงึ

แตผลประโยชนของเมืองแมโดยไมใสใจกบัความทุกขยากทีช่นพื้นเมอืงในชวาตองแบกรับ  
การดําเนินนโยบายการปกครองภายใตระบอบอาณานิคมของรัฐบาลดัตช คือประจักษ

พยานที่แสดงใหเห็นวัตถุประสงคการปกครองระบอบอาณานิคมของดัตช คือความตองการ
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจจากชวาไดอยางชัดเจน โดยเฉพาะในชวงการดําเนินนโยบายบังคับการ
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เพาะปลูก และนโยบายเสรีนิยม รัฐบาลมุงหวังแตจะสรางผลกําไรจากการสงออกผลผลิตของพืช
เศรษฐกิจที่บังคับใหชาวชวาเปนผูเพาะปลูก แมวาการดําเนินนโยบายจริยธรรมของรัฐบาลดัตช
ในชวงปลายยุคอาณานิคมจะมีจุดประสงคในทางที่ดีตอชาวชวา แตผลของการดําเนินนโยบายนี้
ไดสรางความแปลกแยกทางวัฒนธรรมระหวางวัฒนธรรมสมัยใหมของตะวันตกกับวัฒนธรรม
อิสลามใหเกิดขึ้นในกลุมมุสลิมรุนใหมที่ไดรับการศึกษาแบบสมัยใหม  จากโรงเรียนรัฐบาล และ
โรงเรียนเอกชนที่ชื่นชมวัฒนธรรมความทันสมัยแบบตะวันตก มาตราการที่รัฐบาลดัตชกําหนดขึ้น
เพื่อสรางมาตราฐานการศึกษาภายในสถานศึกษาเอกชนใหเปนระบบตามแบบตะวันตก เชน การ
ใชภาษาดัตชเปนภาษากลาง จัดรูปแบบการสอนตามแบบวัฒนธรรมตะวันตก และการควบคุม
หลักสูตรใหมีมาตราฐานสามารถตรวจสอบได มาตราการทั้งหลายที่กลาวมาแลวนั้นลวนสราง
ระยะหางทางวัฒนธรรมการศึกษาของชนพื้นเมือง ใหแยกออกจากวิถีทางแหงอิสลามจากเดิมที่
เคยสัมพันธกันอยางแนบแนนใหคลายตัวลง กลุมนักการศาสนาแนวจารีตมีมุมมองวารัฐบาลออก
มาตราการตางๆ เพื่อตองการยุบเลิกแนวการศึกษาดานศาสนาของมุสลิมจารีต สวนฝายรัฐบาลมี
แนวความเชื่อที่วา เปซันเตรียน และสํานักเฏาะรีเกาะฮ คือ แหลงปลูกฝงความรูสึกปฏิปกษ และ
ฝกหัดใหสันตรีลุกขึ้นมาเปนผูนําการกอกบฎตอตานรัฐบาล ดังเชนที่เคยเกิดมาแลวหลายครั้งใน
อดีต ส่ิงเหลานี้กลายเปนแรงผลักดันสําคัญประการหนึ่งที่นํามาสูการรวมตัวของกลุมมุสลิม เพื่อ
จุดประสงคในการเคลื่อนไหวตอตานผูปกครอง ดวยการอาศัยความเชื่อทางศาสนามาเปนจุดรวม
ในการตอตานผูปกครองตางชาติ หรือคนนอกศาสนา 
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บทที่ 3 
การกอตัวของขบวนการ นะหฎอตุล อุละมา ค.ศ. 1900 - 1927 

 
ระบอบอาณานิคมเปนปจจัยผลักดันสําคัญประการหนึ่งอันนํามาสูการกอตัวของ

ขบวนการมุสลิมอาทิเชน ขบวนการ นะหฎอตุล อุละมา แตปจจัยสําคัญเทียบเทากับแรงผลักดัน
จากระบอบอาณานิคมที่ควรทําความเขาใจอีกประการ คือ การเปลี่ยนแปลงภายในโลกมุสลิมเอง 
ปจจัยประการหลังนี้คือพื้นฐานสําคัญตอการเขาใจการกอตัว และบทบาทของขบวนการมุสลิม 
หรือขบวนการ นะหฎอตุล อุละมา ไดชัดเจน  ในคริสตศตวรรษที่ 20 มีแนวความคิดทางศาสนา
อิสลามหลายแนวคิดเกิดขึ้นมาและแพรหลายไปยังดินแดนตางๆ แนวความคิดใหมที่เกิดขึ้นนํามา
สูการแบงแยกมุสลิมออกเปนกลุมยอยๆตามความศรัทธาในหลักการแนวคิดของกลุมตนมีทั้ง
สอดคลอง และแยงกับแนวความคิดเดิม ผลพวงจากแนวความคิดใหม คือการจุดชนวนความ
ขัดแยงทางแนวคิดระหวางมุสลิมปฏิรูปหัวสมัยใหม กับมุสลิมกลุมอนุรักษนิยมที่ไมพอใจหลักการ
แนวคําสอน และการปฏิบัติตนของกลุมปฏิรูปศาสนาอิสลาม  ความขัดแยงทางศาสนาอิสลามอัน
เปนผลมาจากการเกิดขึ้นของแนวความคิดใหมทางศาสนาอิสลามจากตะวันออกกลางไดเร่ิมขยาย
เขามาสูสังคมมุสลิมชวามาตั้งแตปลายคริสตศตวรรษที่ 19 

ความขัดแยงจากความแตกตางทางแนวคิดอิสลามในสังคมชวาระหวางมุสลิมกลุม
ปฏิรูปหัวทันสมัย กับมุสลิมกลุมอนุรักษประจักษชัดขึ้นในชวงตนคริสตศตวรรษที่ 20  เมื่อเกิดการ
รวมตัวเคลื่อนไหวของมุสลิมผูศรัทธาแนวคิดเดียวกันขึ้นมาในสังคมชวา มุสลิมหัวปฏิรูปแบบ
สมัยใหมไดรวมตัวเคลื่อนไหวกอตั้งองคกรมุฮัมมะดียะฮข้ึนในป ค.ศ. 1912  ณ เมืองย็อคยาการ
ตาบริเวณชวากลาง สวนบรรดาผูนําศาสนาในระดับทองถิ่นหัวอนุรักษนิยมไดรวมตัวกันกอตั้ง
องคกรของตนขึ้นมาคัดคานแนวทางพวกปฏิรูปสมัยใหมและการขยายตัวขององคกร  มุฮัมมะดี
ยะฮ องคกรนี้กอต้ังขึ้นในเดือนกุมภาพันธ ป ค.ศ. 1926  ณ เมืองสุราบายา เขตชวาตะวันออก โดย
ใชชื่อองคกรวา “นะหฎอตุล อุละมา” “Nahdlatul Ulama” มาจากภาษาอาหรับแปลวา “การตื่นขึ้น
ของปวงปราชญ หรือผูรู” (Nahdlatul Ulama สะกดตามภาษาอินโดนีเซีย Nahdatul Ulama 
สะกดตามภาษาอังกฤษ) 
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3.1 บริบทแวดลอมการกอตัวของขบวนการนะหฎอตุล อุละมา ในสังคมชวา 
 
ขบวนการ นะหฎอตุล อุละมา เกิดขึ้นมาทามกลางบรรยากาศความขัดแยงทาง

ความคิดอิสลามในสังคมชวา ระหวางมุสลิมกลุมนิยมการปฏิรูปศาสนาอิสลาม กับกลุมอนุรักษ
นิยมที่นับถือศาสนาอิสลามตามขนบธรรมเนียมประเพณีแบบเดิม  ความขัดแยงระหวางมุสลิม
สองกลุมนี้นํามาสูการแตกหนอของขบวนการทางสังคมในชวาตลอดตนคริสตศตวรรษที่ 20   การ
เคลื่อนไหวของขบวนการมุสลิมในชวาเกิดขึ้นเพราะมีปจจัยจากแรงผลักดันภายนอกผสานกับแรง
กระตุนภายใน อิทธิพลภายนอกผานการประกอบพิธีฮัจญ และการศึกษาศาสนายังโลกตะวันออก
กลาง กระบวนการถายทอดความคิดทางศาสนาไดสงตอแนวความคิดการปฏิรูปศาสนาใหกลุมสัน
ตรีชวา และจุดประกายการปฏิรูปสังคมมุสลิมใหเกิดขึ้นในชวา  ขณะที่แรงกระตุนภายในมาจาก
การดําเนินนโยบายของรัฐบาลดัตชโดยมีเปาประสงคเพื่อลดอิทธิพลของศาสนาอิสลาม สําหรับ
ผลกระทบจากการดําเนินนโยบายของรัฐบาลอาณานิคมดัตชตอสังคมมุสลิมนั้นไดกลาวไวในบทที่ 
2 แลว สวนในบทนี้จะไดเนนถึงอิทธิพลภายนอก ไดแกเร่ืองการถายทอดความคิดทางศาสนา
อิสลาม อยางไรก็ตามปจจัยทั้งสองลวนมีสวนทําใหความขัดแยงทางศาสนาอิสลาม และการ
เคลื่อนไหวของขบวนการทางศาสนาและการเมืองขยายวงกวางออกไปทั่วชวา  

 
3.1.1 ปจจัยผลักดันจากอิทธิพลความคิดทางศาสนาอิสลามในตะวันออกกลาง 
 
การเดินทางเพื่อประกอบพิธีฮัจญยังตะวันออกกลางเปดโอกาสใหมุสลิมชวาไดสัมผัส

กับแนวความคิดทางศาสนาในโลกตะวันออกกลางโดยตรงหลายเรื่อง อาทิเชน เร่ืองญิฮาด อิสลาม
สากล (Pan–Islam) การฟนฟูศาสนาอิสลาม (Orthodoxy) และแนวความคิดการปฏิรูปศาสนา
อิสลาม (Reformism) แนวความคิดเหลานี้ไดแพรหลายเขามายังชวาและสังคมมุสลิมทั่วโลกผาน
ส่ือส่ิงพิมพตางๆ สงผลใหเกิดขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมมากมายในชวงตนคริสตศตวรรษที่ 
20 มุสลิมในชวาเริ่มมีการเดินทางออกไปยังตะวันออกกลางชวงตนคริสตศตวรรษที่ 19 จากบันทึก
การเดินทางของเจ.จี. แวน เดน เบร์ิก (J. G. van den Berg) ในป ค.ศ. 1805 กลาวถึงการเดินทาง
ไปยังมักกะฮเพื่อประกอบพิธีฮัจญของมุสลิมชวาไววา “มีกลุมมุสลิมจากย็อคยาการตา และเซมา
รังเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญยังมักกะฮกันอยูเปนปกติ”1  แตมักจํากัดตัวอยูเฉพาะในกลุมของสัน

                                                           
1Harry Aveling, ed., The Development of Indonesian Society : From the Coming of Islam 

to the Present Day (Australia : University of Queensland Press,1979), 99 และ 217.   
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ตรี (santri)2 เพราะการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญมีความยากลําบาก และเสียคาใชจายในการ
เดินทางสูง อยางไรก็ตามเมื่อมีการเปดคลองสุเอซในป ค.ศ. 1869 และการพัฒนาระบบขนสงทาง
เรือขนาดใหญที่สามารถบรรจุผูโดยสารไดปริมาณมากขึ้นทําใหการเดินทางมีความสะดวกและ
ปลอดภัยกวาในอดีต มีผลใหจํานวนผูเดินทางประกอบพิธีฮัจญ และศึกษาศาสนายังตะวันออก
กลางจากชวาเพิ่มจํานวนมากขึ้นตั้งแตปลายคริสตศตวรรษที่ 19 

การศึกษาศาสนาอิสลามในโลกตะวันออกกลางมีศูนยกลางการศึกษาสําคัญอยู 2 
ศูนยกลาง อยูในมักกะฮ และไคโร  ศูนยกลางการศึกษาศาสนาอิสลามในมักกะฮอยูที่มัสยิด อัล – 
ฮะรอม (al – Haram Masjid) มัสยิดแหงนี้ใหความสําคัญกับการศึกษาทางดานศาสนาอิสลาม
มากกวาการศึกษาดานอื่น สวนศูนยกลางการศึกษาในไคโรอยู ณ มหาวิทยาลัย อัล – อัซฮาร (al – 

ภาพที่ 4 มัสยิดอัล - ฮะรอม นครมักกะฮ                                       ภาพที่ 5  มหาวิทยาลัยอัล - อัซฮาร กรุงไคโร 
ที่มา : St. Martin’s College. Overview of World Religions       ที่มา : Egypt [online], accessed 18 May  
[online], accessed 5 March 2005. Available                        2005. Available from http :// philtar. UCSM.                
from http://answers.com/main/ntquery?                                ac.UK/   encyclopedia/index.html method 

                                                           
2สันตรี คือ กลุมผูมีความรู  และผูศึกษาศาสนาอิสลาม มุสลิมผูนับถือศาสนาอิสลามอยางเครงครัด

ดูใน John M. Echols and Hassan Shadily, An Indonesian - English Dictionary, (Athens, Ohio : Ohio 
University  Center For International Studies, 1995),482. Clifford Geertz กลาวไววา สันตรี คือ กลุมผู
ปฏิบัติตามหลักคําสอนของศาสนาอิสลามเครงครัด มักเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ และไดรับการยกยองใหเปน
ผูรูเม่ือกลับจากพิธีฮัจญ  Geertz Clifford, The Religion of Java (Chicago and London : The University of 
Chicago Press, 1959), 6. แต Peacock มองวาสันตรีมีสองกลุม คือ สันตรีสมัยใหม (santri Modern) และสัน
ตรีหัวเกา (santri kolot) ยึดถือขนบธรรมเนียมแบบเดิม ดูใน James L. Peacock, Muslim Puritans : Reformist 
Psychology in Southeast  Asia Islam  ( Berkeley : University of California Press, 1978), 24. 
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Azhar University)  มหาวิทยาลัยอัล – อัซฮารคือศูนยกลางที่ใหความสําคัญกับการศึกษาศาสนา
อิสลามเชิงการเมือง และการตอตานอาณานิคม3 ตามแนวความคิดของ ญะมาลุดดีน อัล อัฟฆอนี 
(Jamal al – din  al – Afghani)  และการปฏิรูปศาสนาอิสลามแนวสมัยใหมของมุฮัมมัด อับดุฮ 
(Muhammad Abduh) ทั้งสองทานคือตนแบบทางแนวคิดที่สําคัญของการเคลื่อนไหวทางศาสนา
อิสลามเชิงการเมืองตอกลุมปญญาชนมุสลิมทุกเชื้อชาติในไคโร4  บุคคลสําคัญดานการศาสนา
ของชวาในคริสตศตวรรษที่ 20 หลายทานลวนไดรับการศึกษาจากศูนยการศึกษาทั้งสอง  กลุมผู
ไดรับการศึกษาจากมักกะฮ เชน ฮัจญี อับดุล ฮะลีม (Haji Abdul Halim) ผูนําขบวนการปฏิรูป
อิสลามในชวาตะวันตก  กยาอี ฮัจญี อหมัด ดัฮลัน (Kijahi Haji Ahmad Dahlan) ผูกอต้ัง
ขบวนการมุฮัมมะดียะฮ   กยาอี ฮัจญี มัซ มันซูร (Kijahi Haji Mas Mansur) ประธานขบวนการ
มุฮัมมะดียะฮรุนตอมา  และกยาอี ฮัจญี อับดุล วะฮาบ (Kijahi Haji Abduh Wahab) หนึ่งในผู
กอตั้งขบวนการนะหฎอตุล อุละมา5  สวนกลุมผูไดรับการศึกษาจากศูนยกลางในไคโร อาทิเชน รา
เดน ปาตู – อี – เราะฮมาน กาฟราวี  (Raden Fathu - I - Rahman Kafrawi) อดีตรัฐมนตรี
กระทรวงศาสนาอินโดนีเซีย  และมุฮัมมัด ยูนัซ (Muhmad Junas) ประธานกรมการศาสนาของ
อินโดนีเซีย6 ศูนยกลางการศึกษาอิสลามทั้งสองจึงมีบทบาทในการถายทอดความคิดทั้งดาน
ศาสนา และการเมืองใหแกบุคคลสําคัญของชวาตั้งแตปลายคริสตสตวรรษที่ 19 มาจนถึงปจจุบัน 
 ศูนยกลางของการศึกษาศาสนาอิสลามทั้งในมักกะฮ และในไคโร มีสวนสําคัญยิ่งตอ
การเผยแพร และถายทอดแนวความคิดทางศาสนาอิสลามไปยังมุสลิมตามที่ตางๆที่เดินทางเขามา
ศึกษาศาสนาอิสลาม โดยเฉพาะการถายทอดแนวความคิดหลักอันเปนตนกําเนิดของแนวความคดิ
ตางๆทางศาสนาอิสลามที่สําคัญสามแนวคิด คือ ลัทธิการหวนคืนสูศาสนาอิสลามบริสุทธิ์ ลัทธิ
ความเปนปกแผนแหงมวลหมูอิสลามมิกชน หรืออิสลามสากล และลัทธิปฏิรูปศาสนาอิสลาม 
แนวความคิดทั้งสามนี้กอใหเกิดการแบงแยก และแตกตัวของแนวความคิดทางศาสนาอิสลาม
                                                           

3Mona. Abaza, Changing Images of Three Generations of Azharites in Indonesia  
(Singapore : Institute of  Southeast Asian Studies, 1993), 3.  

4Roff   R. William, “Indonesia and Malay Students in Cairo In The 1920‘s”, Indonesia  No. 
9 (April 1970) : 74.  

5Kijahi มาจาก Kyai ในภาษาชวาแตเวลาอานออกเสียงเปน กยาอี  แปลวา ครู หรือผูรูทางศาสนา
อิสลามมีความหมายเชนเดียวกับคําวา “อุละมา” (Ulama) ในภาษาอาหรับ Haji มาจากภาษาอาหรับออกเสียง
ยาวอานวา ฮัจญี หมายถึงผูผานการประกอบพิธีฮัจญแลว 

6Mona. Abaza, Changing Images of Three Generations of Azharites in Indonesia , 3.  และ  
Roff   R. William, “Indonesia and Malay Students in Cairo In The 1920‘s”, 74.  
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อยางหลากหลายภายในโลกมุสลิม อันเกิดจากคิดเห็นคลอยตาม และความคิดเห็นที่ขัดแยงกับ
แนวทางคําสอนของผูนําความคิดเหลานี้ภายในโลกของมุสลิมซุนนี่ 
 

ก. ลัทธิการหวนคืนสูศาสนาอิสลามบริสุทธิ์ (The Fundamentalism) 
     หรือ วะฮะบียะห (Wahabiyyah) 
แนวความคิดฟนฟูศาสนาอิสลามเกิดขึ้นมาจากการเคลื่อนไหวของกลุมซะละฟยะห 

(salafiah) หรือ วะฮะบียะห7 ชวงกลางคริสตศตวรรษที่ 18 ในอาระเบีย  ผูนําแนวความคิดวะฮะบี
ยะห คือ มุฮัมมัด อิบน อับดุล วะฮาบ (Muhammad ibn Abdul Wahhab ค.ศ. 1703 – 1791) 
แนวคิดการฟนฟูศาสนาอิสลามเกิดขึ้นเพราะความไมพอใจการปฏิบัติตัวของมุสลิมสวนใหญใน
คาบสมุทรอาระเบีย มุฮัมมัด อิบน อับดุล วะฮาบ มองวามุสลิมเหลานี้ละทิ้งหลักการอิสลามของ
พระเจา ไมปฏิบัติตามแนวทางของศาสนฑูต มุฮัมมัด มัวพากันหลงไหลคลั่งไคลกับเรื่อง
ไสยศาสตร เวทมนตคาถา และการติดตอกับพระเปนเจาในรูปแบบผิดๆ เชน การเคารพสักการะ 
การขอความชวยเหลือ และขอความคุมครองจากสุสานของมุสลิมที่มีชื่อเสียง ไดรับการยกยองวา
มีคุณวิเศษตางๆ หรือสุสานของนักบุญ 

มุฮัมมัด อิบน อับดุล วะฮาบ ลุกขึ้นมาตอตานการปฏิบัติตนของมุสลิมที่นับถือศาสนา
อิสลามอยางผสมปะปนกับความเชื่อพื้นเมืองตามทองถิ่นตางๆวาเปนปฏิบัติตัวไมเหมาะสม 
เพราะความเชื่อเหลานั้นไมใชหลักคําสอนของนบีมุฮัมมัด การปฏิบัติตามพิธีกรรมความเชื่อ
ทองถิ่นคือการเบี่ยงเบนออกไปจากคําสอนในคัมภีรอัลกุรอาน หรือแนวทางของอัลลอฮ  อับดุล วะ
ฮาบ เสนอแนวทางการฟนฟูศาสนาอิสลามข้ึน โดยหวังวาแนวทางการฟนฟูศาสนาอิสลามจะ
สามารถดึงใหมุสลิมหันกลับเขามาสูแนวทางอันเหมาะสมตามพระประสงคของอัลลอฮ และรักษา
ความบริสุทธิ์ของอิสลามไวไดดังนี้ 

 

                                                           
7ชื่อ วะฮะบียะห (Wahabiyyah) ไมเปนที่ชื่นชอบของกลุมวะฮะบียะหเนื่องจากเปนชื่อที่ตั้งขึ้นมา

จากฝายตอตาน และมักนํามาใชในเชิงลบ พวกเขาเรียกกลุมของตนเองวา “ซะละฟยะห” (salafiah) หรือ “ซะ
ละฟยูน” (Salafiyoon) แปลวา กลุมที่ยึดมั่นในแนวคิดดั้งเดิมของศาสนาอิสลาม หรือ “มูวะฮิดูน” 
(Muwahidoon) แปลวา กลุมผูยึดมั่นในเอกภาพของอัลลอฮ ดูใน อับดุลเลาะฮ หนุมสุข, “วะฮาบียะฮ เปนลัทธิ
ใหมในอิสลามจริงหรือ?,” มติชน, 14 มิถุนายน 2546, 14. 
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          …มุสลิมตองยึดมั่นในพระคัมภีรอัลกุรอาน และสุนนะฮ  อันเปนแนวทางของอิมามอะฮมัด   
อิบน ฮัมบัล (Ahmad b. Hanbal)8  และเรียกรองใหมีการเปดประตูอิจติฮาด (การวิเคราะหและ
วินิจฉัยหลักฐานตางๆทางศาสนาเพื่อใหไดขอญตัติของปญหาตางๆ) หลังจากไดถูกปดไปตั้งแต
แบกแดดแตกจากการโจมตีของมองโกลในป ค.ศ. 1235  มุสลิมควรปฏิบัติตามหลักเตาฮีด (การ
ใหเอกภาพตอพระผูเปนเจา) อยางเครงครัดตามแบบอยางการปฏิบัติของมุสลิมยุคแรก หลักเตา
ฮีดอูลูฮียะฮ (การเคารพสักการะตอพระผูเปนเจาพระองคเดียว) หลักเตาฮีดอัสมาอวัศศิฟาต (การ
ใหเอกภาพตอพระผูเปนเจาดานนามชื่อ และคุณลักษณะของพระองค) และมุสลิมควรรวมมือกัน
ตอตานการกระทําส่ิงเหลวไหลอุตริกรรมทางศาสนาอันเนื่องจากความโงงมงายของผูคน ตอตาน
การทําชีริก (การตั้งภาคี) ตออัลลอฮทุกประเภท  ตอตานการตักลีด (การเชื่อหรือทําตามอยางคน
ตาบอด)  รวมถึงการสนับสนุนใหมีการขยายความรู และการคนควาหลักฐาน เพื่อคัดคานแนวคิด
ของพวกซูฟย (Sufism) และพวกมุตะกัลลิมีน (Mutakallimin)…9 
 

มุฮัมมัด อิบน อับดุล วะฮาบ มองวา ซูฟ คือ กลุมนิยมความลี้ลับ และมีความคลั่งไคล
ในวิชาตะเซาวุฟ (การฝกจิตภายใน) เปนการมอมเมามุสลิมใหเฉื่อยชาไมเขมแข็ง ซูฟยนําวิชาตะ
เซาวุฟ มาใชในทางที่ผิดเบี่ยงแบนออกไปจากคําสอนเดิมมากมาย และทําใหเกิดสิ่งอุตรริทาง
ศาสนาใหมๆเชน การเคารพ สักการะนักบุญ หลุมฝงศพและสัญลักษณตางๆ การเคารพบูชา
บรรพบุรุษ หรือขอความชวยเหลือจากผูที่ตายไปแลว การสรางมัสยิดหรืออาคารเหนือหลุมฝงศพ 
และการประดับตกแตงหลุมฝงศพ 

สวนพวกมุตะกัลลีมีนนั้น มุฮัมมัด อิบน อับดุล วะฮาบ มองวากลุมนักเทววิทยาพวกนี้
มักจะหยิบยกเหตุผลทางปรัชญา และตรรกวิทยา ข้ึนมาอธิบายหลักคําสอนและความเชื่อของ
ศาสนาอิสลามแบบผิดๆ จนทําใหเกิดความคลาดเคลื่อนหรือเบี่ยงเบนไปจากแนวคําสอนที่
เหมาะสม  มุฮัมมัด อิบน อับดุล วะฮาบ ยังมองวิชาอิลมุลกะลาม Elmulkalam (เทววิทยา) วา
เปรียบเสมือนกับยาเสพติดชนิดหนี่ง ที่คอยมอมเมาคนในสมัยนั้นใหมาถกเถียงกันในเรื่องไมควร
ถกเถียงและนําพาพวกเขาใหหลงทาง   

                                                           
8อิมาม อะฮมัด อิบน ฮัมบัล คือผูนําแนวทางฮัมบะลี (Madzhab Hanbaliy)  เปนสํานักกฎหมาย

หนึ่งในสี่สํานักของนิกายสุนหนี่  สํานักฮันบะลีมีชื่อเสียงในดานความเครงครัดกับหลักอิสลาม ใหความสําคัญ
กับอัลกุรอาน และ สุนะห แนวทางของสํานักนี้เปนรากฐานทางความคิด และการเคลื่อนไหวใหกับวะฮะบียะหซึ่ง
ไดรับความนิยมมากในซาอุดิอาระเบีย ดูใน Ian R. Netton,  A Popular Dictionary of Islam  (The United 
States of America : Curzon Press Ltd.,), 96. 

9 อับดุลเลาะฮ หนุมสุข, “วะฮาบียะฮ เปนลัทธิใหมในอิสลามจริงหรือ?,” 14. 
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ความคิดของ มุฮัมมัด อิบน อับดุล วะฮาบ แพรหลายเขาไปยังดินแดนอาระเบียกลาง 
ในป ค.ศ. 1744  แนวความคิดของมุฮัมมัด อิบน อับดุล วะฮาบ ไดรับการตอบรับอยางดีจาก มุฮัม
มัด อิบน ซะอูด (Muhammad Ibn Sa’ud) ผูปกครองเมืองอัดดัรอียะฮ ราชวงศซะอูดไดใหการ
อุปถัมภแนวความคิดฟนฟูศาสนาอิสลามอยางเสมอมา และสนับสนุนใหมีการเผยแพรไปทั่ว
ดินแดนมุสลิมตางๆ ตั้งแต ป ค.ศ. 1902 เมื่อกษัตริย อับดุล อะซีซ อิบน ซะอูด (Abd al-Aziz Ibn 
Sa’ud) สามารถขยายอํานาจเขาไปยังคาบสมุทรอาระเบีย10 ตอมาป ค.ศ. 1924 ไดยึดครองเมือง
มักกะฮมาจากชารีฟ ฮุสเซ็น พระองคเร่ิมทําการเผยแพรแนวทางอิสลามตามแบบวะฮะบียะหเขา
ไปยังประชาชนใตปกครอง และออกประกาศยกเลิก หามมิใหมุสลิมปฏิบัติสวนทางกับคําสอนตาม
แนวทางวะฮะบียะห เชน การประกาศหามไมใหมีการศึกษากฎหมาย และการพิจารณคดีตามแนว
สํานักคิดชาฟอีในมัสยิดอัล-ฮารามสงกองกําลังเขาทําลายสุสาน ตั้งเงื่อนไขจํากัดการประกอบพิธี
ฮัจญเพื่อมิใหมุสลิมมากระทําความเคารพสุสานของบุคคลสําคัญ และหามมิใหมุสลิมอานบทดุ
อาจ หรือบทวิงวอน ดะลาอิล อัล คอยรอต (Dalail al-chairat) เพราะพวกวะฮาบียะฮมองวาการ
อานบทดุอาจดังกลาวมิใชแนวทางของอิสลาม11 การนับถือศาสนาอิสลามตามคําสอนของวะฮะบี
ยะหแพรหลายอยางรวดเร็วหลังการสถาปนาราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย ป ค.ศ. 1932 ไปยัง
กลุมประเทศตางๆในโลกมุสลิมผานกลุมผูประกอบพิธีฮัจญ และกลุมนักศึกษามุสลิมที่เขามา
ศึกษาศาสนาอิสลามยังมัสยิดอัล-ฮะรอมในมักกะฮและสถาบันการศึกษาอื่นๆในซาอุดิอาระเบีย 

 
ข. ลัทธิความเปนปกแผนแหงมวลหมูอิสลามมิกชน (Pan – Islam) 
ญะมาลุดดีน อัล อัฟฆอนี (1839 – 1897) มีชีวิตอยูในคริสตศตวรรษที่ 19 ตลอดชีวิต

ของทานนั้นไดพยายามวางรากฐานแนวคิดทางศาสนาอิสลามที่สัมพันธกับการเมือง อัฟฆอนีได
เดินทางไปยังหลายดินแดนทั้งในเอเชีย ยุโรป และอัฟริกาเพื่อเผยแพรแนวคิดศาสนาอิสลามเชิง
การเมือง ผลจากการเดินทางเขาไปในสังคมอันหลากหลายทานไดมองเห็นถึงพิษภัยจากลัทธิ

                                                           
10Division of Religion and Philosophy St. Martin’s College,  Sunni Islam  [Online], 

accessed 1 March 2005. Availiable from http://philtar.ucsm.ac.uk/encyclopedia/islam/sunni/index. 
htm/ อานรายละเอียดแนวความคิดวะฮาบียภาษาไทยไดใน อัลลามะฮ ชัยค ญะอฟร ซุบฮานีย, แนวความคิด
และหลักศรัทธาของพวกวะฮาบีย  แปลโดย อับยูบ ยอมใหญ (ม.ป.ท.ม, ม.ป.ป.). 

11ผูแตงบทดุอาจนี้ Al-Ghazali แตงขึ้นในคริสตศตวรรษที่ 15 เปนบทอานของซูฟในแอฟริกาเหนือ
เพื่อวิงวอนขอใหพระเจาเมตตา  อานรายละเอียดใน Deliar.  Noer, The Modernist Muslim Movement in 
Indonesia 1900 (Kuala Lumpur, Singapore : Oxford University Press, 1973), 223- 224. 
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จักรวรรดินิยม และความรูทางวิทยาศาสตร อันทําใหสังคมมุสลิมตองตกเปนอาณานิคมตะวันตก  
ส่ิงที่ทําใหสังคมมุสลิมตองกลายเปนอาณานิคมตะวันตกนั้นยอมเกิดขึ้นมาจากความออนแอ
ภายในเปรียบไดกับโรครายเกาะกินสังคมมุสลิม ไดแก ลัทธิสมบูรณาญาสิทธิราชย ความดื้อดึง
และความโงเขลาของคนมุสลิม และความลาหลังดานวิทยาศาสตร การหางไกลจากความคิดและ
การปฏิบัติตามหลักการอิสลามแบบดั้งเดิม การแตกแยกและการทะเลาะเบาะแวงกันระหวาง
มุสลิมในเรื่องของศาสนาและมิใชเร่ืองศาสนา และอิทธิพลของลัทธิลาอาณานิคมตะวันตก  

อัฟฆอนี เสนอแนวคิดอิสลามสากล (Pan – Islam หรือ ittihad-I islam) ข้ึนมาเพื่อ
ตองการใหมุสลิมลุกขึ้นมาตอตานผูปกครองตามลัทธิสมบูรณาญาสิทธิราชยผูไมมีความเทีย่งธรรม 
และผนึกกําลังสรางประชาชาติมุสลิม (Islamic Nationalism) ข้ึนมาตอสูลมลางลัทธิจักรวรรดิ
นิยมตะวันตก ดวยการอาศัยพลังจากความรูทางวิทยาศาสตร12 

อัล อัฟฆอนี ไดเขียนหนังสือไว 2 เลม และเสนอแนวความคิดเพื่อเยียวยารักษาความ
ปวยไขสังคมมุสลิมไว 6 ประการ ดังตอไปนี้  

 
…ประการแรก ประชาชนตองลุกขึ้นมาตอสูกับเจาหนาที่ผูมีอํานาจในลัทธิสม

บูรณาญาสิทธิราช ปญญาชนผูเผยแพรแนวความคิดนี้มีหนาที่สรางความศรัทธามั่นวาการตอสู
ทางการเมืองเปนหนาที่ทางศาสนาอยางหนึ่ง คือ เนนใหประชาชนเห็นความสัมพันธรวมกัน
ระหวางการเมือง และศาสนา และชี้ใหมุสลิมเห็นความสําคัญของการมีจิตสํานึกทางการเมืองวา
เปนหนาที่อยางหนึ่ง เห็นความจําเปนในการเขารวมกําหนดชะตากรรมทางการเมืองของประเทศ
ชนเดียวกับสังคมอิสลาม 

ประการที่สอง ควรมีการพัฒนาวิทยาการ และเทคโนโลยีสมัยใหม โดยให
ความสําคัญกับการศึกษา และการเผยแพรความรูผานสื่อส่ิงพิมพ เพื่อใหประชาชนมีโอกาส

ไดรับขาวสารความรูมากขึ้น 
ประการที่สาม มุสลิมควรกลับไปหารากฐานของอิสลามดั้งเดิม คือ การกลับไปหา

คัมภีรอัลกุรอาน และแบบอยางอันบริาสุทธิ์ของทานศาสดา รวมถึงทําลายการปฏิบัติที่เสียหาย 
และการตอเติมศาสนาที่มีการกระทํากันมาตลอดประวัติศาสตร  

ประการที่ส่ี ตองสรางความศรัทธาและความเชื่อม่ันในแนวความคิดของมุสลิมให
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน มุสลิมตองเชื่อม่ันวา “อิสลามมเปนแนวความคิดและอุดมการณที่
สามารถทําใหมุสลิมหลุดพนจากลัทธิเผด็จการภายในและลัทธิลาอาดณานิคตางชาติ และ

                                                           
12Division of the American – Islaell Cooperative Enterprise,  Sayyid Jamal al-Din 

Muhammad b. Safdar al – Afghani (1838 - 1897)  [Online] , accessed 1 June 2005. Availiable from  
http://cisa.org/voices/a/ afghani.htm 
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สามารถนําพามุสลิมไปสูตําแหนงแหงเกรียติยศ คือ เอกภาพของอิสลาม”  อัล อัฟฆอนี กลาววา 
ความศรัทธาที่มีเหตุผลเปนตัวทําลายความเชื่อผิดๆทั้งหมดได  แตเหตุผล และ ความศรัทธานั่น
ไมเกี่ยวของกับความเชื่อในโชคลาง ไสยศาสตร และการหลอกลวง ประชาชนตองไดรับ
การศึกษาเกี่ยวกับศรัทธาที่มีเหตุผลเพราะจะทําใหพวกเขาไมถูกความเชื่อถือ และความเคารพ
ในสติปญญาจากทัศนะทางศาสนาของผูรูตางๆครอบคลุม ดังนั้นการเรียนปรัชญาอิสลามมี

ความจําเปน 
ประการที่หา มุสลิมตองลุกขึ้นมาตอสูกับลัทธิลาอาณานิคมตางชาติ เพราะลัทธิลา

อาณานิคม คือ การเอารัดเอาเปรียบทางการเมืองอันนํามาสูการแทรกแซงทางเศรษฐกิจ และ
การทําลายวัฒนธรรมอิสลาม  อิทธิพลของลัทธิลาอาณานิคมทางวัฒนธรรมนั้นทําใหปญญาชน
มุสลิมบางคนเชื่อวาถาชาวตะวันออกตองการความเจริญแลวตองทําอยางยุโรป ทั้งเรื่อง ภาษา 
การแตงกาย ธรรมเนียม พิธีการ ปรัชญา วรรณกรรม ความเชื่อ ศิลปะ บุคลิกลักษณะและอื่นๆ  
การเผชิญหนากับลัทธิลาอาณานิคมทั้ง 3 ดาน อิสลามตองสรางความสัมพันธระหวางศาสนา 
และการเมืองเขาดวยกัน เพราะหุนเชิดของลัทธิจักรวรรดินิยมพยายามตอกลิ่มลงระหวางศาสนา
และการเมือง เพื่อแยกทั้งสองออกจากกันภายใตคําวา “ลัทธิเซคิวลาร” ลัทธินี้แยกกิจกรรมทาง
ชีวิตออกจากบทบัญญัติพระเจา 13  

ประการที่หก ควรสรางเอกภาพแหงอิสลามใหเกิดขึ้นในโลกอิสลาม โดยเฉพาะ
เอกภาพของแนวรวมทางการเมืองเพื่อตอสูกับความปวยไขทั้งมวล… 14 

 
อัฟฆอนีไดเผยแพรแนวคิดทางปรัชญาและการเมืองใหกับกลุมปญญาชนแทบทกุ

ประเทศมุสลิมในตะวนัออกกลาง เพราะเชื่อวาการตอตานลัทธิจักรวรรดินิยมจะดําเนนิไปไดดวย
พลังปญญาชน ระหวางป ค.ศ. 1871-1879 อัฟฆอนีไดเดินทางมาอยูในอียิปต และถายทอด
ความคิดดังกลาวใหกลุมปญญาชนอียิปต ไดแก มฮุัมมัด อับดุฮ (Muhammad Abduh) เราะชีด 
ริฎอ (Rashid Rida) อลี อับดุล ราซคิ (Ali Abd al-Raziq) กาซิม อมีน (Qasim Amin) ลุตฟ อัล 
ซัยยิด (Lutfi al-Sayyid)  และ อุษมาน อมีน (Osman Amin) หลงัจากนัน้ทานไดเดนิทางไปยงัอิส
ตันบูลเพื่อเผยแพรแนวคิด และเสียชีวิตป ค.ศ. 1897 อัฟฆอนีสงตอความคิดทางศาสนาและ

                                                           
13ในโลกซุนนีทุกคนตองเชื่อฟง คอลีฟะฮ (กาหลิบ) และ ผูปกครอง (สุลตาน) เพราะถือเปนหนาที่

ทางศาสนา แตศาสนาตองอยูใตอํานาจการเมือง คอลีฟะฮจึงตองครองตําแหนงทางศาสนาโดยไมเขา
ครอบครองตําแหนงทางโลก การรวมกันระหวางศาสนาและการเมืองทําใหชนชั้นปกครองมีความศักสิทธิ์มากขึ้น
อันเปนลักษณะพิเศษของโลกซุนนี 

14ชะฮีด มุรตะฏอ มุเฎาะฮารี, ขบวนการอิสลามกับการปฏิรูปสังคม, แปลโดย บรรจง บินกาซัน 
พิมพครั้งที่ 2. (กรุงเทพฯ : สถาบันสงเสริมการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับอิสลาม, 2544) 10-15. 
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การเมืองใหกบัปญญาชนรุนตอมาในคริสตศตวรรษที่ 20 ทั้งกลุมนักการศาสนาและนักชาตินยิม
ทั่วโลกมุสลิม โดยเฉพาะการเคลื่อนไหวของขบวนการชาตินิยมเพื่อตอตานตะวนัตก เชน การ

ปฏิวัติในอิหราน  
 

ค. ลัทธิปฏิรูปศาสนาอิสลาม (The Reformism) 
แนวคิดการปฏิรูปศาสนาเกิดขึ้นในชวงปลายคริสตศตวรรษที่ 19 ผูนําความคิดปฏิรูป 

คือ มุฮัมมัด อับดุฮ (1849 – 1905) ทานเปนทั้งนักวิชาการดานศาสนาและกฎหมายชาวอียิปต 
ทานคือผูนําแนวคิดการปฏิรูปศาสนาอิสลามสูความ “ทันสมัย” ในอียิปต และประเทศมุสลิมอ่ืน ๆ 
มุฮัมมัด อับดุฮเกิดในอียิปตเมื่อ ป ค.ศ. 1849  ทานไดพบกับอัฟฆอนีที่มหาวิทยาลัย al – Azhar 
ในป ค.ศ. 1872  อับดุฮไดรับอิทธิพลทางความคิดจากอัฟฆอนีอยางมาก อัฟฆอนีกระตุนจิตสํานึก
การตอสูใหอับดุฮกลายเปนนักเคลื่อนไหว เพื่อจะนํายุคทองของศาสนาอิสลามและอิสรภาพของ
ชาวมุสลิมจากลัทธิอาณานิคมกลับคืนมา แตอับดุฮไมไดเห็นดวยกับอัฟฆอนีเสียทั้งหมดตรงกัน
ขามอับดุฮไดพยายามแยกการเมืองออกจากการปฏิรูปศาสนา เพราะไมเห็นดวยกับการรวม
ศาสนาและการเมืองเขาไวดวยกัน อับดุฮสนับสนุนทัศนะของอัฟฆอนีเร่ืองการปฏิรูปศาสนา
อิสลามใหกลับสูความบริสุทธิ์ และการสลัดความเสื่อมถอย เชนการแบงแยก หรือความคิดเห็นที่
ขัดแยงทางศาสนาในปจจุบันทิ้งลงไป   

เมื่ออังกฤษเขามาปกครองอียิปตตั้งแต ป ค.ศ. 1882 อังกฤษไดเรียกเก็บภาษีเพิ่มข้ึน 
และจัดระบบการถือครองที่ดินใหมทําใหเกิดการกบฎจํานวนมาก เมื่ออังกฤษดําเนินนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษาอับดุฮไดลุกขึ้นมาวิพากษนโยบายของอังกฤษ เพราะไมวางใจวัฒนธรรมตะวันตก 
อับดุฮเรียกรองผูปกครองเด็กไมใหสงบุตรหลานไปเรียนโรงเรียนมิชชันนารี แตอับดุฮมิไดตอตาน
ความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแบบตะวันตก ตรงขามอับดุฮกลับเห็นวาควรจัดใหมี
การศึกษาวิทยาศาสตรสมัยใหมในมหาวิทยาลัยอัลอัซฮาร เพราะวิทยาศาสตรมีความคลายคลึง
กับการศึกษาตรรกะศาสตรทางศาสนา และการศึกษาวิทยาศาสตรมีคุณประโยชนตอการปกปอง
ศาสนาอิสลาม ดังคํากลาวที่ทานกลาวไววา  “ไมมีศาสนาไดถาปราศจากรัฐ  และไมมีรัฐถา
ปราศจากอํานาจ  ไมมีอํานาจถาปราศจากพลังสนับสนุน  ไมมีพลังสนับสนุนถาปราศจากทรัพย
สมบัติ”  และ “รัฐไมใชเจาของการคา หรืออุตสาหกรรม ความมั่งคั่งจากการคา หรืออุตสาหกรรม
คือทรัพยสมบัติของประชาชน  และทรัพยสมบัตินี้ไมอาจกระจายออกไปไดถาปราศจาก
วิทยาศาสตร  ดังนั้นประชาชนตองรูถึงหนทางการแสวงหาทรัพยสมบัติ”  อับดุฮมองวาการศึกษา
วิทยาศาสตรมีประโยชนจําเปนตอชีวิตมุสลิมในยุคนี้ เพื่อปกปองมุสลิมจากความกาวราว การ
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หลบหลู การเสื่อมเกียรติ วิทยาศาสตรเปนพื้นฐานของความสุข ความสมบูรณ และความแข็งแกรง 
มุสลิมจึงควรแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร และอุตสาหะใชใหชํานาญ 15 

แนวความคิดวิทยาศาสตรจากตะวันตกมีอิทธิพลตอแนวคิดปฏิรูปอิสลามของอับดุฮอยู
มาก  อับดุฮพยายามแสดงใหเห็นวาศาสนาอิสลามมีความสอดคลองกับโลกสมัยใหมเทียบเทากับ
ศาสนาคริสต ศาสนาอิสลามมิใชเร่ืองงมงายหรือจํากัดอยูแคเร่ืองราวอภินิหารเทานั้น แตอิสลาม 
ยังวางอยูบนหลักเหตุผลสามารถคนพบความเปนเหตุเปนผลไดจากคัมภีรอัลกุรอาน อับดุฮให
ความสําคัญกับการศึกษาศาสนาอิสลามแตไมเห็นดวยกับการตีความพระคัมภีรอัลกุรอานและซุน
นะหของบรรดานักบุญตางๆ เพราะมองวาการตีความอาจกอใหเกิดความผิดเพี้ยนไปจากตัวบท
เดิมได  แนวคิดปฏิรูปศาสนาอิสลามใหมีความทันสมัยของอับดุฮเปนผลกระทบจากแนวคิด
ตะวันตกที่พยายามแสดงความเหนือกวาอิสลามในสังคมอียิปต การปฏิรูปของอับดุฮพยายามตอบ
โตวาอิสลามมิไดดอยกวาตะวันตก และสามารถพัฒนาไดเชนเดียวกับตะวันตกทุกดาน แนวคิด
ของเขามีอิทธิพลตอนักศึกษาอียิปต และนักเคลื่อนไหวตั้งแตตนคริสตศตวรรษที่ 20 จวบจนถึง
ปจจุบัน16เชนการปฏิวัติในตุรกี 

มุสตาฟา กะมาล (Mustafa Kemal) คือผูนิยมแนวคิดปฏิรูปสมัยใหมไดทําการตั้ง
สาธารณะรัฐตุรกีข้ึนและปฏิรูปตุรกีเพื่อใหมีความเจริญกาวทันโลกตะวันตกในดานตางๆ กะมา
ลไดกระทําการแยกศาสนาออกจากการเมืองดวยการยุบเลิกตําแหนงสุลตาน และตําแหนงคอ
ลีฟะฮ (กาหลิบ) ลงในป ค.ศ. 1922 และ 1924 ตามลําดับ17   การยุบเลิกตําแหนงกาหลิบสราง
ความไมพอใจใหกับบรรดามุสลิมทั่วโลกจึงออกมาเคลื่อนไหวมีการจัดประชุมสภากาหลิบ ข้ึน ณ 
กรุงไคโร ประเทศอียิปต เดือนพฤษภาคม 1926 มีตัวแทนมุสลิม 13 ประเทศเขารวมการประชุม 
แตไมมีตัวแทนจากตุรกี การประชุมดังกลาวถูกจัดขึ้นอีกหลายครั้ง แตไมสามารถแกปญหา
                                                           

15Wikipedia, “Muhammad Abduh” [Online], accessed 1 June 2005. Availiable from  
http://cis-ca.org/voices/a/abduh.htm 

16Ibid.  
17ไพศาล หรูพานิชยกิจ, ตุรกีอดีตถึงปจจุบัน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพภาพพิมพ, 2546), 139-140. 

ตําแหนงคอลีฟะฮคือผูนําทั้งทางศาสนาและการปกครองแหงมวลมุสลิมภายหลังพระมุฮัมมัดส้ินพระชนม แตคอ
ลีฟะฮผูมีสิทธิธรรมนั้นมีเพียง 4 ทานเทานั้น เมื่อเกิดปญหาความแตกแยกทางศาสนาหลังทานอาลีส้ินพระชนม
การสืบทอดตําแหนงนี้มิไดรับการยอมรับจากมุสลิมชาวมักกะฮ พวกเขายึดถือวาผูที่จะปกครองมุสลิมตอจาก
พระศาสดานั้นตองสืบเชื้อสายมาจากเผากุเรซของพระศาสดาเทานั้น  ตอมาตําแหนงคอลีฟะฮ หรือกาหลิบถูกรื้อ
ฟนขึ้นมาอีกครั้งในสมัยสุลตานเซลิม ที่ 1 (Selim I) ค.ศ. 1517 ทําใหสุลตานองคออตโตมันองคตอๆมาดํารง
ตําแหนงคอลีฟะฮดวย  
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เกี่ยวกับผูนําอิสลามได ตรงขามการประชุมกลับทําใหความขัดแยงระหวางมุสลิมที่มีแนวทาง
ตางกันขยายตัวบานปลายออกไป  ความขัดแยงทางศาสนาอิสลามในขณะนั้นแบงออกเปน 2 
กลุมใหญๆ คือ กลุมขนบธรรมเนียมนิยม กับกลุมอิสลามแนวปฏิรูป ความขัดแยงระหวางมุสลิม
สองกลุมเดนชัดขึ้นเมื่อ อับ อาซีซ อิบน ซะอูด หยิบยกแนวความคิดปฏิรูปวะฮะบียะห และอางตัว
วาตนคือผูสืบทอดตําแหนงกาหลิบคนตอไป การแสดงตัวเปนวะฮะบียะหทามกลางการประชุม
กระตุนใหตัวแทนมุสลิมกลุมขนบธรรมเนียมนิยมไมพอใจพวกนักปฏิรูปสมัยใหมกับพวกวะฮะบี
ยะหอยางมาก อิทธิพลแนวความคิดทางศาสนาอิสลามจากตะวันออกกลางนอกจากจะถายทอด
ความคิดทางศาสนามาสูสังคมชวาแลว ยังนํากระแสความขัดแยงในโลกมุสลิมมาดวย 

 
3.1.2 การเคลื่อนไหวของขบวนการมุสลิม ค.ศ. 1900 – 1926 

 
สังคมชวาในชวงเวลานี้ชนพื้นเมืองผูไดรับการศึกษาแบบสมัยใหมจากโรงเรียนรัฐบาล

และเอกชนชวา เร่ิมมีความคิดรวมตัวกันเพื่อจัดตั้งองคกรทางสังคม เศรษฐกิจ และศาสนา ข้ึนมา
เพื่อพัฒนาชวยเหลือ ดานการศึกษา เศรษฐกิจ ศาสนาในสังคมชวา ประกอบกับรัฐบาลเปดโอกาส
ใหมีการจัดตั้งองคกรอิสระข้ึนไดแตตองขึ้นทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย  ทําใหเกิดขบวนการทาง
ศาสนาขึ้นหลายขบวนการ เร่ิมตนจากการกอตัวของนักเรียนฝกหัดแพทยไดกอต้ังสมาคมบูดี อูโต
โม (Budi Utomo) กอต้ังขึ้นมาในป ค.ศ. 1908  เพื่อหาเงินทุนชวยเหลือดานการศึกษาแกกลุม
นักศึกษาฝกหัดแพทยชวา การเติบโตของสมาคมบูดีอูโตโมนํามาสูการกอตั้งองคกรทางศาสนาใน
กลุมนักการศึกษาศาสนาอิสลามจากมักกะฮ นักการศึกษาศาสนาอิสลามกลุมนี้ยอมรับ
แนวความคิดปฏิรูปศาสนาอิสลามสมัยใหม และตองการปฏิรูปสังคมมุสลิมชวาใหมีความทันสมัย
ตามแนวทางของมุฮัมมัด อับดุฮ กลุมผูนิยมการปฏิรูปไดขยายแนวความคิดเขาไปยังกลุมสันตรี 
และสมาชิกในองคกรสังคมตางๆทั่วไปในชวา ระยะแรกรัฐบาลหามมิใหสมาคมอิสลามดําเนิน
กิจกรรมอันเกี่ยวของกับการเมือง การเคลื่อนไหวของมุสลิมชวงนี้จึงเนนดานศาสนา สมาคม
อิสลามที่มีอิทธิพลสําคัญในชวาตอนตนคริสตศตวรรษที่ 20 มี 2 องคกร คือ ชะรีกัต อิสลาม และ
มุฮัมมะดียะฮ 
    
  ชะรีกัต อิสลาม (Sarekat Islam) 
 ป ค.ศ. 1912 กลุมพอคาพื้นเมืองไดรวมตัวกันจัดตั้งองคกร ชะรีกัต ดาฆัง อิสลาม 
(Sarekata Dagang Islam) ข้ึนมาในซูราการตา (Surakarta) เพื่อตอตานกลุมพอคาชาวจีน เพราะ
พอคาพื้นเมืองไมสามารถทําการคาไดสะดวกเนื่องจากพอคาชาวจีนรวมกันผูกขาดการคาไวใน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 57

กลุมตน และพอคาพื้นเมืองไมสามารถทําการขัดคานไดเพราะรัฐบาลสนับสนุนกลุมพอคาชาวจีน 
รัฐบาลดําเนินการสลายการรวมตัวดวยการออกคําสั่งหามการจัดประชุม หามการหาสมาชิกใหม
และในเดือนสิงหาคมปเดียวกันไดออกคําสั่งยุบองคกร เพราะรัฐบาลเกรงวาการเคลื่อนไหวของ
องคนี้จะทําใหการตอตานชาวจีนลุกลามมาสูการตอตานรัฐบาล แตในเดือนกันยายนสมาชิก
องคกรชะรีกัต ดาฆัง อิสลาม ไดกลับมารวมตัวตั้งองคกรชะรีกัต อิสลาม (Sarekat Islam) ข้ึนใหม 
ณ เมืองซูราบายา (Surabaya) โดยมีฮัจญี ซามันฮูดี (Samanhudi) และอุมัร สอีด โคโกรอมีโนโต 
(Umar Said CoKroaminoto) เปนผูนําองคกร18 
 เปาหมายขององคกรมีอยู 4 ประการ คือ เพื่อใหการคาขายในหมูชาวมุสลิมมี
ความกาวหนาตอไป  เพื่อใหเกิดความรวมมือชวยเหลือกันในหมูสมาชิก  เพื่อใหเกิดความกาวหนา
ในการพัฒนาจิตใจ และสวัสดิการทั่วไปในหมูสมาชิก  เพื่อตอตานความเขาใจทางศาสนาอิสลาม
แบบผิดๆ ชะรีกัต อิสลามใชความผูกพันทางศาสนาอิสลามแหงมวลหมูพี่นองมุสลิมสรางเอกภาพ
เพื่อหาสมาชิก และขยายแนวรวมเพื่อเคลื่อนไหวทางสังคมและศาสนา ชะรีกัต อิสลามสามารถ
ขยายสาขากระจายเขาไปในเขตชนบทชวามีสมาชิกเขารวมจํานวนมากอยางรวดเร็ว องคกรมี
จํานวนสมาชิกเพิ่มข้ึนป ค.ศ. 1912 มีจํานวนสมาชิก 4,200 คน ตอมาป ค.ศ. 1914 มีจํานวน
สมาชิกเพิ่มมากถึง 366,913 คน จากการใหความรวมมือของผูนําศาสนาในระดับทองถิ่น เพราะ
ผูนําศาสนาเหลานี้คือผูมีอิทธิพลในสายตาชาวบาน นํามาสูความนิยมยกยองในตัวผูนําองคกรวา
เปนผูมีอํานาจชาวบานรูสึกปลอดภัยจากการเปลี่ยนแปลงเมื่อสมัครเปนสมาชิกองคกร ประชาชน
พยายามลดภาระความทุกขยากของตนหันไปพึ่งผูนําทั้งหลายขององคกร กิจกรรมระยะแรกจึง
สะทอนความทุกขของประชาชนขึ้นไปใหรัฐบาลอาณานิคมรับรู  รัฐบาลดัตชกลัววาการดําเนิน
กิจกรรมของชะรีกัต อิสลามจะมีเปาหมายการขยายตัวทางการเมืองเพื่อตอตานรัฐบาลแอบแฝง
อยูจึงกวดขันการดําเนินกิจกรรมขององคกรอยางหนัก  ตอมาสมาชิกบางกลุมในองคกรเร่ิมรับ
แนวคิดปฏิรูปจากมุฮัมมะดียะฮ และแนวคิดสังคมนิยมเพื่อเคลื่อนไหวทางการเมือง19สงผลใหเกิด
ความแตกแยกทางความคิดระหวางสมาชิกภายในองคกร 
 

มุฮัมมะดียะฮ (Muhammadiyah)  
มุฮัมมะดียะฮเปนองคกรการเคลื่อนไหวตามแนวทางปฏิรูปสมัยใหม ผูกอต้ังองคกรนี้

คือ กยาอี ฮัจญี อหมัด ดัฮลัน ทานเดินทางไปศึกษาศาสนาอิสลามที่มักกะฮในป ค.ศ. 1890 ดาน
                                                           

18Raphael  Israeli, The Crescent in the East : Islam in Asia Major, 196.   
19Ibid., 197-198.   
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การตีความพระคัมภีรอัลกุรอาน เทววิทยา กฎหมายศาสนา และดาราศาสตรอยูหลายป เขาไดรับ
อิทธิพลความคิดปฏิรูปศาสนาแบบอิสลามสมัยใหมผานผูรู และงานเขียนของมุฮัมมัด อับดุฮ ทาน
เห็นดวยกับแนวทางดังกลาวไดเร่ิมเผยแพรแนวคิดปฏิรูปเมื่อกลับมาถึงชวาตั้งแตป ค.ศ. 1900 
และกอต้ังองคกรมุฮัมมะดียะฮ 18 พฤษจิกายน ป ค.ศ. 191220 

อหมัด ดัฮลันมองการนับถือศาสนาอิสลามแบบเดิมวาเปนการปฏิบัติตนไมเหมาะสม
และไมมีขอความในพระคัมภีรอัลกุรอานที่ชื่นชมความเชื่อถือเร่ืองภูติผี วิญญาณ และความเชื่อใน
ศาสนาอื่น ทั้งยังโจมตีการเรียนการสอนในเปซันเตรียนวาใชการสื่อสารแบบทางเดียวจากครูสู
นักเรียนโดยปดกั้นการมีสวนรวมของนักเรียน การสั่งสอนศาสนาแบบเดิมปลูกฝงใหสันตรีมีความ
เชื่อวากยาอีคือผูที่มีความสูงสงฉะนั้นคําสั่งสอนจึงไมควรแกการโตแยงใด ผลจากความเชื่อ
ดังกลาวทําให กยาอี และ เชค คือ ผูผูกขาดการตีความหลักการและคําสอนทางศาสนาอิสลาม 
เชน การตีความกฎหมาย และคัมภีรอัลกุรอาน  ฉะนั้นการสอนในปซันเตรียนแทจริงคือการ
ครอบงําทางความคิดใหสันตรีเชื่อตามการตีความของผูนําศาสนาในสังคมชวานั้นเอง การเรียน
การสอนในปซันเตรียนมีความลาหลังไมทันสมัยสอดคลองกับสภาพสังคม ไมมีมาตราฐาน ไมมี
หลักสูตรแนนอนไมมีความกาวหนาสอนแบบปลอยไปตามมีตามเกิดขึ้นอยูกับความสามารถ
สวนตัวของผูกอต้ังโรงเรียน และไมมีการใหหลักประกันแกนักเรียนหลังจบการศึกษา เปาหมาย
สูงสุดของนักเรียนในปซันเตรียนคือเดินทางไปการศึกษาศาสนาในตะวันออกกลางเหมือน
เชนเดิม21  

การเผยแพรแนวคิดปฏิรูปเร่ิมตื่นตัวมากขึ้นในชวาตั้งแต ป 1909 เมื่อดัฮลันไดรวม
บรรยายการศาสนาตามแนวความคิดปฏิรูปใหกับสมาชิกของบูดิอูโตโมรับฟงหลายครั้ง   ดัฮลัน
หวังวาสมาชิกสมาชิกสวนใหญของสมาคมบูดิอูโตโม ไดแก ครู และเจาหนาที่ของรัฐบาลจะนํา
ความรูไปถายทอดใหกับนักเรียนของพวกเขา การขยายแนวความคิดปฏิรูปผานระบบการศึกษา
ไดรับการสนับสนุนอยางดีจากสมาชิกของบูดิอูโตโม  จนนํามาสูการกอตั้งขบวนการมุฮัมมะดี
ยะฮ22 

                                                           
20James L. Peacock, Purifying the Faith : The Muhammadijah Movement in Indonesia 

Islam  (California : The Benjamin / Cummings Publishing Company, 1978) ,19-20. 
21Noer, The Modernist Muslim Movement in Indonesia 1900-1942 ,119-120. 
22Muhammad FUAD, “Civil Society in Indonesia : The Potential and Limits of 

Muhammadiyah,” Sojourn Journal of Social Issues in Southeast Asia 17,2 (October 2000) : 134.  
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จุดประสงคการกอต้ังองคกรมุฮัมมัดดียาฮเพื่อพัฒนาการศึกษาศาสนาใหกับคนรุนใหม
และเผยแพรแนวความคิดปฏิรูปศาสนาใหแกชาวพื้นเมือง ผานสถาบันการศึกษาแบบสมัยใหม
สําหรับเด็กมุสลิมที่มีฐานะดี และมุสลิมที่อยากเรียนในโรงเรียนสมัยใหมแตไมมีโอกาสเขาเรียนใน
โรงเรียนของรัฐบาลดัตช การศึกษาในโรงเรียนของมุฮัมมัดดียาฮใหความรูทั้งเรื่องศาสนาอิสลาม 
วิชาความรูใหมๆทางโลก เชน ภาษาดัตช ภาษาอาหรับ วิทยาศาสตร อุปกรณของชาวตะวันตก 
อาทิ แผนเสียง เรือ ไวโอลีน ออรแกน และปลูกฝงความคิดตอตานลัทธิลาอาณานิคมใหกับ
นักเรียน การสอนเนนการทําความเขาใจมากกวาการทองจําแบบการศึกษาในปซันเตรียน  มุฮัมมะ
ดียะฮเปดโรงเรียนตั้งแตระดับประถมถึงมัธยม การเรียนการสอนในโรงเรียนมุฮัมมะดียะฮเร่ิมไดรับ
ความนิยมมากขึ้นโดยเฉพาะในเขตเมืองการขยายตัวขององคกรเปนไปอยางรวดเร็ว23  ทําใหครู
สอนศาสนาหัวอนุรักษในชนบทรูสึกถึงการแขงขันจากมุฮัมมะดียะฮ 

การเคลื่อนไหวของขบวนการมุฮัมมะดียะฮในชวงตนเปนการเคลื่อนไหวเชิงสังคม
วัฒนธรรมมากกวาการเมือง กิจกรรมชวง 5 ปแรกจํากัดตัวอยูบริเวณเมืองย็อคยาการตา หลังจาก
ป 1917 ขบวนการมุฮัมมะดียะฮไดขยายตัวรวดเร็วตามเขตเมืองตางๆของเกาะชวา กิจกรรมของ
ขบวนการมุฮัมมะดียะฮไมไดจํากัดเพียงการปรับปรุงระบบการศึกษาเทานั้นแตยังครอบคลุมดาน
ตางๆทางสังคมดวย เชน การใหความรูในเรื่องโภชนาการ สุขวิทยา ความอยูดีมีสุขของครอบครัว 
การสังคมสงเคราะห และสิทธิสตรี ในป 1917 สาขาของขบวนการที่ทํางานในกลุมสตรีไดแยก
ทํางานดานสตรีโดยเฉพาะเรียกวาอิสยียาฮ (Aisyiyah) ป 1920 ขบวนการมุฮัมมะดียะฮมีสาขาอยู
ทั่วพื้นที่ตางๆของชวา ในป 1925 ขบวนการมุฮัมมะดียะฮขยายสาขาถึง 29 สาขา และขยายไปยัง
หมูเกาะรอบนอกดวย มีจํานวนสมาชิกในชวาถึง 4,000 คน ในดานการศึกษามีการตั้งโรงเรียน
สอนศาสนา(Madrasah) ตั้งแตระดับประถมถึงระดับมัธยม มีโรงเรียนระดับประถม 8 แหง มัธยม
14 แหง ดานการสังคมสงเคราะหมีสถานบริการ 2 แหง สถานเลี้ยงเด็กกําพรา 2 แหง ในย็อคยา
การตา และ สุราบายา ในป 1935 ขบวนการมุฮัมมะดียะฮ มีสาขาในชวาถึง 316 แหง และไมได
จํากัดตัวอยูในเขตเมืองเทานั้นยังขยายเขาไปในชนบทดวย24 

รัฐบาลปลอยใหมุฮัมมะดียะฮขยายตัวและทํากิจกรรมอยางอิสระ เพราะมองวาองคกร
นี้ไมมีกิจกรรมเกี่ยวของกับการเมือง ทั้งยังใหการสนับสนุนการดําเนินงานของมุฮัมมะดียะฮในบาง
เร่ือง จนถูกมองจากองคกรอ่ืนวาเปนองคกรที่ไดรับการสนับสนุนทางการเงินจากรัฐบาล การ

                                                           
23Peacock,  Purifying the Faith : The Muhammadijah Movement in Indonesia Islam ,53. 
24Ibid.,51-52. 
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ขยายตัวของมุฮัมมะดียะฮนําความหวาดระแวงกลัวการเผชิญความเปลี่ยนแปลงมาสูกลุมนักการ
ศาสนาหัวอนุรักษผูไมเห็นดวยกับแนวความคิดดังกลาว  

 
 

3.2 การกอต้ังขบวนการ นะหฎอตุล อุละมา 
  
อิทธิพลการพัฒนาความรูทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยีจากโลกตะวันตกสมัยใหม

กอใหเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรม ส่ือส่ิงพิมพ และการผลิตระดับมวลชน ทําใหการรับวัฒนธรรม
ความคิดทางศาสนาอิสลามชวงตนคริสตศตวรรษที่ 20 มีการเผยแพรเขามาสูชวาอยางรวดเร็ว 
เปนลักษณะของการเขารับวัฒนธรรมความคิดทางศาสนายังศูนยกลางจากมักกะฮและไคโร
โดยตรงรวมกับการถายทอดวัฒนธรรมความคิดทางศาสนาจากภายนอกใหกับมุสลิมในสังคมชวา 
จากสภาวะการณขางตนนี้ไดเกิดขึ้นพรอมๆกับการกระจายการศึกษาแบบสมัยใหมมาสูประชาชน
ชวาตามแนว นโยบายจริยธรรม (Ethic Policy) ที่รัฐบาลอาณานิคมหวังวาการศึกษาสมัยใหมและ
วัฒนธรรมแบบตะวันตกจะชวยผสานใหเกิดความกลมกลืนทางวัฒนธรรม แตผลกระทบจากการ
ขยายตัวของวัฒนธรรมการศึกษาสมัยใหมแบบตะวันตกกับแนวคิดปฏิรูปศาสนาอิสลามแบบ
สมัยใหมกลับกอใหเกิดความแตกแยกทางความคิดระหวางผูนําทางศาสนากลุมหัวสมัยใหมผูชื่น
ชมแนวคิดปฏิรูปกับกลุมหัวเกาผูนิยมขนบธรรมเนียมแบบดั้งเดิม และเกิดปญหาการขยายตัวของ
ความคิดตอตานวัฒนธรรมตะวันตกมากยิ่งขึ้นในหมูมุสลิมอนุรักษนิยม 

นักการศาสนาหัวอนุรักษนิยมกลุมนี้มองวาการขยายตัวของแนวคิดดังกลาวจะเปน
อันตรายตอความเชื่อ และขนบธรรมเนียมทางศาสนาอิสลามแบบเดิม  บรรดาผูนําทางศาสนาใน
ทองถิ่นรูสึกวาการเผยแพรความคิดปฏิรูปเพื่อความทันสมัยคือยุทธวิธีหนึ่งในการชวงชิงความเปน
ผูนํามวลชนระหวางกลุมมุสลิม 

มุสลิมกลุมอนุรักษนิยมชวาตองเผชิญกับกระแสความคิดทางศาสนาอิสลามทั้งจาก
ภายในและภายนอกสังคมชวา ภายในสังคมชวาคือการขยายตัวขององคกรมุฮัมมะดียะฮ 
ภายนอกจากการประชุมสภากาหลิบเพื่อแกปญหาการยุบเลิกตําแหนงกาหลิบ การประชุมสภากา
หลิบมุสลิมหัวอนุรักษไมพอใจมุสลิมวะฮะบียะหจากซาอุดิอาระเบีย และมุสลิมปฏิรูปเพื่อความ
ทันสมัยจากประเทศตางๆและแมแตในชวาเอง ทําใหบรรดาผูนํามุสลิมหัวอนุรักษจากสํานักคิด
ชาฟอีชวาเกิดความกังวลวาสํานักคิดชาฟอีในมักกะฮและไคโรจะถูกละทิ้งเหมือนกับที่กําลงัเกดิขึน้
ในชวา มุสลิมกลุมนี้จึงพยายามเรียกรองเพื่อผูกขาดการเปนตัวแทนจากอินโดนีเซียเพื่อไปประชุม
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สหภาพอิสลามเพียงกลุมเดียว และตอตานการประชุมสภากาหลิบภายใตการชี้นําของผูนําหัว
ทันสมัยดวยการปฏิเสธไมยอมเขารวมประชุมสภากาหลิบ 

 การขยายตัวทางความคิดการปฏิรูปศาสนาอิสลามเพื่อความทันสมัยและการประชุม
สภากาหลิบกอใหเกิดการแตกแยกทางความคิดทางศาสนาอิสลามในหมูมุสลิมชวา กระแสความ
ขัดแยงความคิดทางศาสนาอิสลามในสังคมชวาแบงออกเปนสองแนวทาง แนวทางแรกคือกลุม
ผูนําศาสนาในทองถิ่นหัวอนุรักษผูนิยมในการปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมความเชื่อทางศาสนา
อิสลามผสมกับความเชื่อเร่ืองจิตวิญญาณดั้งเดิมของชวา แนวทางที่สองคือกลุมผูนําศาสนารุน
ใหมในเขตเมืองผูนิยมแนวคิดปฏิรูปเพื่อความทันสมัยสอดคลองกับการพัฒนาตามแบบตะวันตก 
ทางแยกของแนวความคิดทั้งสองนํามาสูการปรับตัวทางวัฒนธรรมทางศาสนาอิสลามยุคสมัยใหม
ในสังคมชวา 
 

3.2.1 กลุมผูกอต้ังองคกร นะหฎอตุล อุละมา 
 
ขบวนการ นะห ฎอตุล อุละมา เกิดขึ้นมารวมตัวกันภายในหมูเพื่อน และเครือญาติขอ

งกยาอีหัวอนุรักษที่ไมพอใจการขยายแนวคิดปฏิรูปสังคมมุสลิมแบบสมัยใหมของขบวนการมุฮัม
มะดียะฮ  และตองการรักษาแนวทางการปฏิบัติแบบดั้งเดิมดานศาสนา ผูนํากลุมกยาอีหัวอนุรักษ
ที่มีบทบาทในการกอต้ังขบวนการ นะหฎอตุล อุละมา ไดแก กยาอี ฮัจญี มุฮัมมัด ฮาชิม อัชอารี 
(K. H. Muhammad Hasjim Asj‘ari) กยาอี  ฮัจญี อับดุล วะฮาบ ฮัสบุลลอฮ (K.H. Abdul 
Wahab Hasbullah) กยาอี ฮัจญี บิซริ แซนซูริ (K.H.Bisri Syansuri) และ กยาอี ฮัจญี ริดฮวัน 
(K.H. Ridhwan) เพื่อแสดงใหเห็นถึงแนวคิดและอิทธิพลของทานเหลานี้ตอสังคมชวาจะขอ
กลาวถึงประวัติคิญาฮีผูนําขบวนการ นะหฏอตุล อุละมา ไวคราวๆดังนี้ 

ทานแรกคือ ฮาชิม อัชอารี ทานเปนบุคคลที่มีชื่อเสียงมากในสังคมชวาทานไดรับการ
ยกยองใหดํารงตําแหนงเชค (Shaikh) หรือผูรูระดับสูงทางศาสนาอิสลาม ทานเกิดในครอบครัวครู
สอนศาสนาใกลเมืองจอมบัง (jombang) บริเวณชวาตะวันออกทานคือบุตรชายของ กยาอี  อัช
อารี (K. Asj‘ari) ผูกอตั้งเปซันเตรียน เครัส (Keras)  อัชอารีมีความเฉลียวฉลาด และเครงครัดใน
หลักคําสอนทางศาสนาอิสลามอีกทั้งยังมีนิสัยรักการเรียนรู ตามประวัติการศึกษาของฮาชิม อัช
อารีวิชาที่ทานเริ่มศึกษาแรกๆ คือ วิชาเทววิทยาทางศาสนาอิสลามเบื้องตน ระบบกฎหมายอสิลาม 
การตีความพระคัมภีรอัลกุรอาน ฮาดีษ และวิชาอื่นๆที่นักเรียนมุสลิมตองเรียนรู ทานเรียนวิชา
เหลานี้จากบิดาของทานตั้งแตเด็กในเปซันเตรียนเครัส (ตามธรรมเนียมของมุสลิมเด็กชายจะไดรับ
การสั่งสอนวิชาทางศาสนาอิสลามจากคนในครอบครัวตั้งแตเล็กกอนที่จะถูกสงไปศึกษาศาสนา
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จากสถานที่ตางๆ) มีการกลาวถึงความเฉลียวฉลาดของทานไววาเพียงแคอายุ 13 ฮาชิม อัชอารี
สามารถชวยบิดาสอนศาสนาใหกับสันตรีในเปซันเตรียนของครอบครัวที่มีอายุมากกวาตนไดแลว 
ฮาชิม อัชอารี เร่ิมชีวิตการเดินทางเพื่อศึกษาศาสนาอิสลามจากเปซันเตรียนแหลงตางๆเมื่ออายุ 
14 ป ทานไดใชเวลาเดินทางศึกษาศาสนาอิสลามตามเปซันเตรียนตางๆในชวาตะวันออก และมา
ดูราเปนเวลา 7 ป ทานศึกษากับกยาอี ยะอ’กูบ (K. Ya‘Kub) ในเปซันเตรียนซิวาลัน (Siwalan) 
เมืองสุราบายานาน 5 ป ตอมาไดแตงงานกับลูกสาวกยาอี ยะอ’กูบ และไดรับการสนับสนุนพอตา
ใหเดินทางไปศึกษาศาสนาอิสลามยังมักกะฮในป ค.ศ.1892 ทานศึกษาศาสนาอิสลามอยูเพียง 1 
ปภรรยาเสียชีวิตจึงตองเดินทางกลับชวาพรอมกับลูกชายวัย 2 เดือน และไดเดินทางกลับไปศึกษา
ศาสนาอิสลามที่มักกะฮอีกครั้ง ฮาชิม อัชอารีอยูศึกษาศาสนาในมักกะฮ 7 ป เปนศิษยคนหนึ่งของ
เชค อะหมัด เคาะฏีบ (Shaikh Ahmad Khtib) อิหมามประจํามัสยิดอัล ฮะรอม เชค อะหมัด 
เคาะฏีบ เปนชาวมีนังกาเบาทานมีชื่อเสียงและเปนที่เคารพของนักศึกษาชาวมาเลยที่ศึกษาอยูใน
มักกะฮมาก ฮาชิม อัชอารีศึกษาอยูในมักกะฮดานฮาดีษจนมีความเชี่ยวชาญ ชวงเวลาที่อยูในมัก
กะฮทานไดรูจักกับเพื่อนผูหนึ่ง คือ กยาอี บิซริ แซนซูริ ตอมาไดรวมกันกอต้ังนะหฎอตุล อุละมา 
ขณะที่ศึกษาศาสนาอยูในมักกะฮนั้นกระแสความคิดปฏิรูปศาสนาของอับดุฮแพรหลายมากในมัก
กะฮ เชค อะหมัด เคาะฏีบไดใหความสนใจแนวคิดปฏิรูปอยูมาก ทานสนับสนุนใหลูกศิษยของ
ทานหลายคนเดินทางตอไปยั ง อียิปต เพื่ อ ศึกษาศาสนาอิสลามแนวทางดั งกล าวใน
มหาวิทยาลัยอัล–อัซฮาร  และสถาบันการศึกษาอื่นๆ25 

ฮาชิม อัชอารีไมคลอยตามแนวคําสอนของเชค อะหมัด เคาะฏีบ แตทานเห็นดวยกับ
การยึดถือและปฏิบัติตามหลักคําสอนศาสนาแนวประเพณีนิยมของเชคนะวะวีย (Nawawi) 
และเชค ซัมบัส (Sambas) มากกวาแมวาฮาชิม อัชอารีจะยอมรับหลักการฟนฟูศาสนาอสิลามใหมี
ความบริสุทธิ์แตทานก็ไมเห็นดวยกับแนวความคิดปฏิรูปศาสนาอิสลามของอับดุฮ ทานใหเหตุผล
วาการทําความเขาใจความหมายที่แทจริงของการสอนศาสนาอิสลามทั้งในอัลกุรอาน และฮาดีษ 
โดยไมมีการสรุปความคิดเห็นจากการจดจําหรือการวบรวมคําสอนของอุละมาจากสํานักคิดทาง
นิติศาสตรทั้งสี่สํานักนั้นเปนสิ่งที่ทําความเขาใจไดยากยิ่งและไมมีทางเปนไปได ฮาชิม อัชอารีมอง

                                                           
25Deliar. Noer, The Modernist Muslim Movement in Indonesia 1900-1942, 229-233. ; 

Zamakhsyari Dhofier, The Peasantren Tradition : The Role of the Kyai in the Maintenance of 
Traditional Islam in Java (Tempa, Arizona : Arizona State University , 1999), 70-71. 
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วาการตีความอัลกุรอานและฮาดีษอยางไมมีขอสรุปจากตัวบทของสํานักคิดอาจจะนําไปสูการ
บิดเบือนความจริงในการสอนศาสนาอิสลามอยางมาก26 

เมื่อฮาชิม อัชอารีเดินทางกลับจากมักกะฮทานเริ่มสอนศาสนาในเปซันเตรียนเฆดัง 
(Gedang) ของปูกอนจะหันมากอตั้งเปซันเตรียนเตบุเร็ง (Tebuireng) ของตนเองในป ค.ศ. 1899 
ณ เมืองจอมบัง ทานไดคัดเลือกสันตรีจํานวน 28 คนจากเปซันเตรียนเฆดังที่สนิทมาชวยเหลือทาน 
และศึกษาศาสนาในเปซันเตรียนเตบุเร็ง ตามธรรมเนียมปฏิบัติในเปซันเตรียนกยาอีจะมีการ
คัดเลือกสันตรีผูใกลชิดและมีความสามารถไวชวยเหลืองานในเปซันเตรียนของตน การพัฒนา
ขยายขนาดของเปซันเตรียนเตบุเร็งเกิดขึ้นอยางรวดเร็วจนกลายเปนเปซันเตรียนใหญมีลูกศิษยเขา
มาศึกษาหลายพันคนมีอิทธิพล และมีเสียงมากที่สุดดานการศึกษาศาสนาอิสลามในสังคมชวา 
ตลอดคริสตศตวรรษที่ 20  กลุมกยาอีในเปซันเตรียนเตบุเร็ง และเครือญาติของทานฮาชิม อัชอารี
ที่อยูตามเปซันเตรียนตางๆในชวาตะวันออก คือกลุมผูมีบทบาทสําคัญในการกอตั้งขบวนการ 
นะหฎอตุล อุละมา27  

ทานที่สอง คือ วะฮาบ ฮัสบุลลอฮ ทานผูนี้มีชื่อเสียงมากในคริสตศตวรรษที่ 20 เปน
บุคคลที่มีบทบาทสูงทั้งในการกอต้ังและการดํารงอยูของนะหฎอตุล อุละมา   วะฮาบ ฮัสบุลลอฮ
เกิดในป ค.ศ. 1888 บิดาของทานคือผูนําของเปซันเตรียนตัมบาคเบรัส (Tambakberas) อันมี
ชื่อเสียงอีกแหงหนึ่งของเมืองจอมบังตอจากตาของทาน วะฮาบ ฮัสบุลลอฮไดรับการศึกษาขั้น
พื้นฐานทางศาสนาอิสลามจากบิดาตั้งแตเล็ก วะฮาบ ฮัสบุลลอฮมีความสามารถในการศึกษาและ
อานหนังสือที่เกี่ยวกับพื้นฐานทางเทววิทยาอิสลาม ระบบกฎหมายอิสลาม และไวยากรณอาหรับ
ขั้นกลางตั้งแตเรียนกับบิดา เมื่ออายุ 13 ป เขาจึงเริ่มชีวิตแหงการศึกษาตามเปซันเตรียนตางๆทั่ว
ชวาเริ่มตนจากเปซันเตรียนโมโจซาริ (Mojosari) ในเมืองงันจัค (Nganjuk) วะฮาบ ฮัสบุลลอฮ ได
ศึกษาการพัฒนาระบบกฎหมายอิสลามอยู 4 ปในเปซันเตรียนแหงนี้โดยไดรับการสั่งสอนจากกยา
อี โซเละฮ (K. Soleh) และกยาอี ไซนุดดีน (K. Zainuddin) ณ เปซันเตรียนแหงนี้ จากนั้นเขาจึงได
ยายมาศึกษายังเปซันเตรียนสิปาคา (Cepaka) 6 เดือน เมื่อผูกอต้ังเปซันเตรียนเสียชีวิตทานจึง
ยายไปศึกษายังเปซันเตรียนทวังซาริ (Tawangsari) เพื่อศึกษาความรูดานระบบกฎหมายอิสลาม 
และยายไปศึกษายังเปซันเตรียนในมาดูรา 3 ป กับ กยาอี คอลีล (K. Khalil) กยาอีทานนี้มีความ
เชี่ยวชาญดานไวยากรณ และวรรณกรรมอาหรับ ทานแนะนําให วะฮาบ ฮัสบุลลอฮขณะนั้นอายุ 

                                                           
26Ibid.,72. 
27Ibid.,73.   
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22 ป เดินทางเขาไปศึกษากับกยาอี ฮาชิม อัชอารี ในเปซันเตรียนเตบุเร็ง กยาอี คอลีล ไดกลาวชื่น
ชม ฮาชิม อัชอารีวา  

…สมควรไดรับการยกยองใหเปนกยาอีที่ดีที่สุดของอินโดนีเซียในคริสตศตวรรษที่ 20 เพราะ
มีความเชี่ยวชาญดานศาสนามากโดยเฉพาะดานฮาดีษ ทานเลาวา กยาอี ฮาชิม อัชอารี เคยเปน
ลูกศิษยคนหนึ่งของทาน ตัวทานเองไดเคยมีโอกาสเขารวมสอนสันตรี และเขาฟงการสอนของ กยา
อี ฮาชิม อัชอารี เร่ืองการรวบรวมฮาดีษของอิหมามบุคอรีย (Bukhari)  และอิหมามมุสลิม ในเปซัน
เตรียนเตบุเร็ง รูสึกวาเปนการสอนที่มีการกลาวอางขอเท็จจริงไดเยี่ยมที่สุด… 28 

 
เมื่อวะฮาบ ฮัสบุลลอฮ เขามาศึกษาในเปซันเตรียนเตบุเร็ง เขาไดรับเลือกจากกยาอี   

ฮาชิม อัชอะรี ใหเล่ือนขึ้นมาอยูในชั้นพิเศษเรียกวา “มุชาวะเราะฮ” (Mushawarah) เปนชั้นที่คัด
เฉพาะสันตรีผูมีความสามารถและกาวหนาในการเรียนรู วะฮาบ ฮัสบุลลอฮ มีโอกาสชวยกยาอี   
ฮาชิม อัชอารี  ตั้งประเด็นคําถามทางกฎหมายอิสลามตอสาธารณะ และชวยสอนสันตรีรุนนองรุน
พี่ ในจํานวนเพื่อนรวมชั้น วะฮาบ ฮัสบุลลอฮ มีความสนิทสนมกับ กยาอี มะนาฟ อับดุล กะลีม            
(K. Manaf Abdul Kalim) ผูรวมกอตั้งเปซันเตรียนลีโบโย (Lirboyo) ในคิเดรี ซึ่งเปนเปซันเตรียน 
ขนาดใหญมีจํานวนสันตรี 2,000 คน  กยาอี อับบัส บันเท็ต (K. Abbas Buntet) คือหัวหนาเปซัน     
เตรียนบันเท็ต  ในเชรีบอนเปซันเตรียนแหงนี้มีสันตรีเขามาศึกษาอยูถึง 4,000 คน และ กยาอี อซัด 
อเซมบากัส  (K. Asad Asembagus) ตอมาคือหัวหนาเปซันเตรียนอเซมบากัสในเขตซิทูบอนโด 
(Situbondo) บริเวณชวาตะวันออกมีสันตรีเขามาศึกษาถึง 3,000 คน วะฮาบ ฮัสบุลลอฮ ศึกษาอยู
ที่เปซันเตรียนเตบุเร็งประมาณ  4 ป กยาอี ฮาชิม อัชอารีไดแนะนําใหวะฮาบ ฮัสบุลลอฮ เดินทาง
ไปศึกษาศาสนาอิสลามตอยังมักกะฮกับกยาอีผูมีความรูความเชี่ยวชาญ อาทิเชน กยาอี มะฮฟูซ 
อัล – ตัรมิซีย  (K. Mahfuz al – Tarmisy) ผูกอต้ังเปซันเตรียนตรีมัส (Tremas) ในปาสิทัน 
(Pacitan) กยาอี มูคฮทารอม (K. Mukhtarom) จากบันยูมัส (Banyumas) กยาอี บากีร (K. Bakir) 
จากยอคยาการตา กยาอี อัสอะรี (K. Ash‘ari) จากบาวัน (Bawean) เชคอับดุล ฮามิด (Abdul 
Hamid) จากคูดัส (Kudus) และเชคอะหมัด เคาะฏีบ วะฮาบ ฮัสบุลลอฮ ศึกษาอยูในมักกะฮ 4 ป
จึงกลับชวาในชวงสงครามโลกครั้งที่ 1  

เมื่อกลับมาถึงชวาทานไดกอต้ังโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามขึ้นในสุราบายา และตอมา
ไดยายไปดํารงตําแหนงหัวหนาเปซันเตรียนตัมบาคเบรัสตอจากบิดา และไดรวมกอต้ังขบวนการ

                                                           
28Ibid.,70-76,  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 65

นะหฎอตุล อุละมา และดํารงตําแหนงประธานองคกร นะหฎอตุล อุละมา ตอจากกยาอี ฮาชิม      
อัชอารี ในป ค.ศ. 1947 จนกระทั่งทานเสียชีวิตในป ค.ศ. 1971 

ทานที่สาม คือ กยาอี บิซริ แซนซูริ ทานเกิดเมื่อป ค.ศ. 1886 ในตระกูลพอคาบริเวณ
ตะวันออกเฉียงเหนือของชวากลาง บิซริ แซนซูริไดอุทิศตัวใหกับการศึกษาศาสนาเพียงบุคคลเดียว
ในจํานวนสมาชิกทั้งหมดของตระกูล ทานเร่ิมชีวิตการศึกษาศาสนาตามเปซันเตรียนตางๆตั้งแต
เด็ก ทานเริ่มเขาศึกษาในเปซันเตรียนซารัง (Sarang) ในมาดูราเปนแหงแรก ตอมาไดเขาศึกษา
ในเปซันเตรียนบังกาลัน (Bangkalan)  และ เปซันเตรียนเตบุเร็งเปนสถานที่สุดทายอยู 4 ป กอนที่
จะเดินทางไปศึกษาตอทางศาสนายังมักกะฮ อีก 4 ป  และในชวงนี้เองที่ทานบิซริ แซนซูริไดรูจัก
และแตงงานกับนองสาวของกยาอี วะฮาบ ฮัสบุลลอฮ  เมื่อกยาอี บิซริ แซนซูริกลับจากการศึกษา
ศาสนาทานไดมีโอกาสมารวมดูแลเปซันเตรียนตัมบาคเบรัสรวมกับ กยาอี วะฮาบ ฮัสบุลลอฮใน
ฐานะบุตรเขยแหงตระกูลฮัสบุลลอฮ เปนเวลา 2 ปจึงไดหันไปกอสรางเปซันเตรียนของตนเองขึน้มา
ชื่อเปซันเตรียนดนันยาร (Denanyar) ตั้งอยูไมหางไกลจากเปซันเตรียนตัมบาคเบรัสมากนัก ตอมา
ในป ค.ศ. 1939 กยาอี บิซริ แซนซูริ ไดยกบุตรสาวชื่อโซลิชาฮ (Solichah) ใหแตงงานกับกยาอี 
วาฮิด ฮาชิม (K. Wahid Hasjim) ซึ่งเปนบุตรชายของกยาอี ฮาชิม อัชอารี29 ผูนําคนสําคัญของ 
นะหฎอตุล อุละมา 

ทานที่ส่ี คือ กยาอี ฮัจญี ริควาน เกิดวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1885 ณ เมืองสุราบายา   
กยาอี ฮัจญี ริควาน เกิดในตระกูลของนักการศาสนา ทานเริ่มศึกษาศาสนาตั้งแตเล็กและไดใช
เวลาเพื่อการศึกษาศาสนาอิสลามตามเปซันเตรียนตางๆทั่วชวาโดยเฉพาะในชวาตะวันออก และ
มาดูราเปนเวลา 11 ป กอนที่จะเดินทางไปศึกษาศาสนาอิสลามยังมักกะฮ กยาอี ฮัจญี ริดฮวัน
ศึกษาศาสนาอิสลามอยูในมักกะฮ 3 ป ขณะที่ศึกษาดานศาสนานั้นทานยังไดใชเวลาวางชวยบิดา
ทําการคาผาบาติก และสอนศาสนาใหนักเรียนผูเขารวมขบวนการนะฎอตุล วะฏอน (Nahdlatul 
Wathan : การตื่นของดินแดนปตุภูมิ)  ชวงทศวรรษ 1910  กยาอี ฮัจญี ริควาน ไดมีโอกาสเขา 
ทํางานในตําแหนงเสมียนใหกับบริษัทการคาของดัตชเปนเวลา 2 ป เพราะวากยาอี ฮัจญี ริควาน 
เคยผานการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนเอกชนตามแนวทางการศึกษาแบบสมัยใหมของรัฐบาล
ดัตชจึงสามารถเขาทํางานใหกับบริษัทการคาของดัตชได30 

                                                           
29Deliar Noer, The Modernist Muslim Movement in Indonesia 1900-1942, 230. ; Greg 

Barton, Abdurrhman Wahid : Muslim Democrat, Indonesian President (Australia : University of New 
South Wales Press Ltd, 2002),39-40.  

30Ibid.  
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กยาอีทั้งสี่ทานเปนผูที่มีชื่อเสียงมากโดยเฉพาะในเขตชวาตะวันออก เปนบุคคลที่
มุสลิมทั้งภายในชวาและพื้นที่ใกลเคียงใหความเคารพนับถือและเดินทางเขามาศึกษาหาความรู
ทางศาสนาอิสลามจากทานอยูเสมอ เปซันเตรียนของพวกทานเปนเปซันเตรียนขนาดใหญมี
ชื่อเสียงมายาวนานและมีสันตรีจากที่ตางๆเขามาศึกษาอยูเปนจํานวนมาก กยาอีเหลานี้คือผูที่มี
บทบาทสําคัญยิ่งในการรวมกันกอต้ังขบวนการ นะหฎอตุล อุละมา ใหเกิดเปนรูปเปนรางขึ้นมา
ในชวง  
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ทศวรรษ 1920 พวกทานไดทําหนาที่เปนผูนําที่มีความสําคัญของขบวนการ นะหฎอ
ตุล อุละมา มาตั้งแตชวงกอต้ังขบวนการเรื่อยมาจนถึงป ค.ศ. 1980 
 
3.2.2 จุดประสงคของนะหฎอตุล อุละมา 

 
จุดประสงคการกอต้ังองคก รนะหฎอ อุละมา แยกไดเปน 2 ระยะ ในชวงแรก Deliar 

Noer นักวิชาการผูศึกษาขบวนการเคลื่อนไหวกลุมมุสลิมในอินโดนีเซียชี้วาจุดประสงคการกอตั้ง
องคกร นะหฎอ อุละมา ระยะเริ่มตน มีจุดประสงคสําคัญสองประการ31   

ประการแรก เพื่อคัดคานขอตกลงที่มีข้ึนจากการประชุมคอลีฟะฮ เพราะเชื่อวาขอตกลง
ดังกลาวอยูภายใตการครอบงําจากพวกปฏิรูป 

ประการที่สอง เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมปฏิบัติทางศาสนาอิสลามในชวาใหดํารงอยู
ตอไป  

จุดประสงคทั้งสองประการเกิดขึ้นทามกลางความไมพอใจการแพรหลายกระแส
ความคิดจากพวกนักปฏิรูปศาสนาอิสลาม แตเมื่อองคกร นะหฎอตุล อุละมา เร่ิมมีความมั่นคงขึ้น
หลังจากกอต้ังได 1 ป ตอมาในป ค.ศ. 1927 เปาหมายและทิศทางขององคกรมีความเดนชัดใน
ฐานะผูศรัทธาตามสํานักคิดชาฟอีเพื่อสรางความเขมแข็งในกลุมผูรูทางศาสนา เพื่อขยายและ
พัฒนาประสิทธิภาพขององคกรใหเขาถึงประชาชนทุกระดับ32  จุดประสงคของขบวนการในชวงนี้

                                                           
31Deliar Noer, “The Development and Nature of the Modernist Movement in Indonesia,” in    

Reading on Islam in Southeast Asia, ed. Ibrahim, Ahmad  and others (Singapore : Institute of 
Southeast Asia Studies, 1985),75. 

32Zamakhsyari Dhofier, The Peasantren Tradition : The Role of the Kyai in the 
Maintenance of Traditional Islam in Java, 74-75. 
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ไดแสดงใหเห็นถึงจุดยืนทางแนวคิดของมุสลิมกลุมอนุรักษขนบธรรมเนียมชัดเจนนอกเหนือจาก
ความไมพอใจกลุมมุสลิมหัวทันสมัยในชวงแรกเพิ่มข้ึนมาหาประการดังนี้ 

ประการแรก เพื่อใหองคกรไดรับความเลื่อมใสจากมุสลิมทั่วชวาในฐานะสํานักคิดหนึ่ง
ที่มีประชาชนยอมรับปฏิบัติตามอันมีความสอดคลองกับการนับถือศาสนาอิสลาม และสราง
ผลประโยชนอันดีตอตัวสมาชิก  

ประการที่สอง เพื่อสรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในหมูผูรูทางศาสนาในสํานักคิด
ทั้งหลาย  

ประการที่สาม เพื่อดูแลการใชหนังสือตางๆที่ใชสอน และเผยแพรการตีความศาสนา
อิสลามของสํานักคิดทั้งสี่สํานักเพราะมีการกระจายตัวจากสํานักคิดตางๆเพิ่มมากขึ้นและบางแหง
ไดปรับเปลี่ยนมาเปนองคกรตามสํานักคิด 

ประการที่ส่ี เพื่อใหการชวยเหลือมัสยิด สถานที่นมัสการในชุมชน โรงเรียนสอนศาสนา 
สถานดูแลเด็กกําพรา และคนยากจน 

ประการที่หา เพื่อพัฒนาการตีความทางศาสนาอิสลามของเหลาสมาชิกอันเปน
จุดประสงคสําคัญขององคกร33 

 
3.2.3 แนวคิดอุดมการณ  

 
ขบวนการมุสลิม นะหฎอตุล อุละมา คือ กลุมมุสลิมหัวอนุรักษผูยึดมั่นในคําสอนตาม

แนวทางสํานักชาฟอี และซูฟ  หลักคําสอนของสํานักคิดชาฟอีใหความสําคัญกับการพิจารณาอัลกุ
รอานและซุนนะห เพราะวาหลักการและขอความในอัลกุรอานและซุนนะห คือที่มาของหลัก
กฎหมายอิสลาม และสนับสนุนกระตุนใหเกิดการตีความทางศาสนาอิสลามใหมีความสอดคลอง
กับสภาพชุมชนมุสลิมตางๆจากบรรดาทานผูทรงความรูทั้งหลาย  

 
3.2.3.1 กลุมผูนําความคิดขนบธรรมเนียมนิยม 

อุดมการณความคิดในการพยายามรักษาวิถีปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมอิสลามของ  
กลุมกยาอีผูนําและสมาชิกของขบวนการ นะหฎอตุล อุละมา สวนหนึ่งเกิดจากการถายทอด
แนวคิดของกลุมปญญาชนมุสลิมอินโดนีเซียที่เขาไปตั้งรกราก และสอนศาสนาอยูในมักกะฮ ใหกบั

                                                           
33Deliar Noer, “The Development and Nature of the Modernist Movement in Indonesia,” , 

76.  
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กลุมกยาอีในชวงเวลาที่ทานเหลานั้นเดินทางจากชวาเขาไปศึกษาศาสนา และประกอบพธิฮีจัญอยู
ในมักกะฮ กลุมปญญาชนผูถายทอดความคิดการปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมนิยมใหกับนะหฎอตุล 
อุละมา ที่สําคัญ ไดแก เชค อะหะหมัด เคาะฏีบ ซัมบัส (Shaikh Ahmad Khatib Sambas) เชคอัล 
- นะวะวีย   อัล - บันทะนี อัล - ทะนารี (Shaikh al-Nawiwe al-Bantani al-Tanari) เชค อัลดุล กะ
รีม (Shaikh Abdul Karim)  เชค มาฮฟูซ อัล – ทารมิซี (Shaikh Mahfuz al-Tarmisy) และ กยาอี 
คอลีล บังกาลัน (Kiyahi Khalil Bangkalan)  

เชค อะหะหมัด เคาะฏีบ ซัมบัส เกิดในกาลิมันตัน และไปตั้งรกรากในมักกะฮชวงครึ่ง
หลังคริสตศตวรรษที่ 19 ทานมีชื่อเสียงมากในฐานะผูมีความรูดานจิตวิญญาณ และการปฏิบัติ
ตามแนวของซูฟ แนวทางคําสอนของทานไดรับความนิยมมากในสํานักเฏาะรีเกาะฮตางๆ เชค อะ
หะหมัด เคาะฏีบ ซัมบัส ไดตั้งสํานักเฏาะรีเกาะฮ ควาดิริยยาฮ วา‘อินาคชาบันดิยยาฮ (Tarekat 
Qadiriyyah wa‘I Naqshabandiyyah) ข้ึนในชวา มีกยาอีจํานวนมาในชวาและภูมิภาคใกลเคียง
เขามาศึกษา และยึดหลักคําสอนของเชค อะหะหมัด เคาะฏีบ ซัมบัส จากเฏาะรีเกาะฮ  ควาดิริย
ยาฮ วา‘อินาคชาบันดิยยาฮ มาเปนแนวทางปฎิบัติ และสั่งสอนสันตรีที่เขามาศึกษากับตนตอๆกัน 
ทําใหแนวคําสอนของทานแพรกระจายอยูทั่วไปในหมูเกาะอินดีส และมาเลย  

เชคอัล - นะวะวีย   อัล - บันทะนี อัล - ทะนารี  เกิดป ค.ศ. 1815 ในตระกูลเปงฮูลูบริ
เวณชวาตะวันตก ทานเปนที่เคารพนับถือของกลุมกยาอีชวา และมีความเชี่ยวชาญดานการใช
ภาษาอาหรับ มีความสามารถในการอธิบายความหมายของคํา และบทโคลงทางศาสนาที่ยากตอ
ความเขาใจใหกระจางชัด  ผลงานเขียนของทานไดรับการตีพิมพอยางเผยแพรในไคโรอยูหลาย
สาขาทั้งในสาขาดานไวยากรณอาหรับ หลักคําสอน บทบัญญัติสําคัญ 5 ประการของอิสลาม  และ
หลักคําสอนของสํานักคิดชาฟอี  งานเขียนของทานถูกกยาอีนํามาใชมาเปนแนวทางเพื่อส่ังสอนให
ความรูแกสันตรีในเปซันเตรียนตางๆทั่วชวา 
 เชค อับดุล กะรีม มีบทบาทสําคัญตอการแพรกระจายความคิด เพื่อกอกบฎเชริบอนใน
ป ค.ศ. 1888 สํานักตาเรคัตของทานมีมุสลิมชาวบันเต็นเขามาศึกษาหาความรูอยูจํานวนมาก เชค 
อับดุล กะรีม ไดรับการยกยองวา เปนกยาอีผูยิ่งใหญของบันเต็น มีความหาญกลาปลุกประชาชน
ใหลุกขึ้นมาทําสงครามศักดิ์สิทธิ์ตอตานดัตช มุสลิมชวายกยองทานในฐานะนักบุญ และเรียกขาน
ทานในนามของกยาอี อาฆุง (Kiyahi Agung) มีความหมายวา กยาอีผูยิ่งใหญ 
 เชค มะฮฟูซ อัล – ตัรมิซีร ทําหนาที่อุละมาใหความรูทางศาสนาอิสลามอยูในมักกะฮ
ทานมีชื่อเสียงเรื่องความเชี่ยวชาญดานฮาดีษ นักศึกษามุสลิมจากคาบสมุทรมาเลย และหมูเกาะ
อินโดนีเซียที่เดินทางมาศึกษาศาสนาอิสลามในมักกะฮไดเขามารับการถายทอดความรูจากทาน
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จํานวนมาก เชน กยาอี ฮาชิม อัชอารี คือลูกศิษยคนหนึ่งของมาฮฟูซ อัล – ทารมิซี ที่ไดรับการยก
ยองวาเปนผูเชี่ยวชาญฮาดีษไมแพอาจารย  
 กยาอี คอลีล บังกาลัน ทานศึกษาอยูในมักกะชวงทศวรรษ 1860 ทานมีชื่อเสียงใน
ฐานะผูมีความรูเชี่ยวชาญภาษาอาหรับ ไวยากรณอาหรับ กฎหมายอิสลาม และเรื่องลึกลับทางจิต
วิญญาณ ตัวทานกยาอี คอลีล บังกาลัน ไมไดเปนผูนําสํานักตาเรคัตแตมีความสําคัญตองกลาวถึง
ทานเพราะลูกศิษยหลายรุนที่ทานเคยสั่งสอนไดกลายเปนผูนําเปซันเตรียนตางๆทั่วชวา34   

กยาอีหรือทานผูรูที่กลาวไวขางตนคือกลุมครูสอนศาสนาอิสลามแนวขนบธรรมเนียม
นิยมที่มีชื่อเสียงไดรับการยอมรับจากมุสลิมทั้งในชวา และที่อ่ืนๆ คําสอนของทานเหลานี้มีอิทธิพล
ตอความคิดของมุสลิมอนุรักษนิยมชวารุนตอๆมาโดยเฉพาะชวงตนคริสตศตวรรษที่ 20 มีกยาอีก
ลุมอนุรักษหลายทานเขากอต้ังและเขารวมในขบวนการนะหฎอตุล อุละมา  

 
  3.2.3.2 ความคิด และแนวทางการปฏิบัติของนะหฎอตุล อุละมา 

อุดมการณทางความคิด และแนวทางการปฏิบัติของขบวนการนะหฎอตุล อุละมา 
สามารถพิจารณาออกเปน 3 แนวทางหลักดังนี้ 

 
ก. ความเชื่อและการปฏิบัติทางศาสนาอิสลาม 

การปฏิบัติศาสนกิจใหยึดถือการตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา
แตเดิม เพราะไมผิดบทบัญญัติทางศาสนาและมีการกลาวไวในชารีอะห (กฎหมายอิสลามมี
สามารถแบงออกเปนสองสวน คือสวนที่เปนศาสนา และสวนที่เปนพิธีกรรม) นะหฎอตุล อุละมา 
ไดลุกข้ึนปกปองหลักคําสอนและการปฏิบัติศาสนกิจตามแนวทางที่เคยปฏิบัติจากการโจมตีของ
มุสลิมปฏิรูปหัวทันสมัยหลายเรื่องการเบี่ยงเบนจากแนวคําสอนทางศาสนาอิสลามอํานาจการ
ตีความทางศาสนา รวมถึงการปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีมิใชการกระทําที่เหมาะสมกับ
มุสลิม อาทิเชน การอานบทดุอาจในมัสยิด การรักษาสุสาน และการเดินทางเยี่ยมเยียนสุสานพระ
ศาสดาและผูใกลชิดทานในเมดินาของมุสลิม  ขอโตแยงไปมาระหวางมุสลิมทั้งสองกลุมทําให
ความเขาใจดานแนวคิดอุดมการณของขบวนการ นะหฎอตุล อุละมา ที่ตองการรักษาสถานภาพ
และอํานาจการตีความสํานักคิดทั้งสี่ของมุสลิม และขนบธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติทางศาสนาให
ดําเนินเคียงคูกับศาสนาอิสลามยาวนานตอไปมีความกระจางชัดขึ้น  

                                                           
34ibid.,64-70.  
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มุสลิมอนุรักษนิยมยึดถือการปฏิบัติพิธีกรรมในวัฏจักรการเปลี่ยนแปลงในชีวิตปะปน
กับคําสอน หรือความเชื่อทางอิสลามรวมกัน เชนในประเพณีที่เกี่ยวของกับชีวิตแทบทุกประเพณีที่
ชาวชวาปฏิบัติสืบตอกันมายาวนาน เชน การเกิด การหมั้น การแตงงาน และงานศพ จะมีการนํา
สัญลักษณทางอิสลามเขามาเกี่ยวของดวย ไดแก การประกอบพิธีกรรมเหลานี้มักจะตองกระทําใน
มัสยิด หรือมีการพระคัมภีรอัลกุรอานในชวงการประกอบพิธีกรรม สวนการปฏิบัติตามประเพณี
ดานศาสนา เชน การอานบทดุอาจรวมกันในมัสยิด การเดินทางประกอบพิธีฮัจญ และการดูแล
รักษา หรือเยี่ยมเยียนสุสานของบุคคลสําคัญทางศาสนาอิสลาม เชน นักบุญที่มุสลิมชวาใหความ
เคารพในเกาะชวา สุสานของศาสดา และคอลลีฟะฮในตะวันออกกลาง การเยี่ยมเยียนสุสานเพื่อ
ขอความชวยเหลือ และขอพรใหการเนินชีวิตมีแตความเจริญรุงเรือง โดยหวังใหวิญญาณของ
นักบุญหรือผูใกลชิดกับพระเจาในสถานที่เหลานั้น เปนสื่อกลางนําเรื่องราวความทุกขที่ตนประสบ
ไปถายทอดตอยังอัลลอฮ เผ่ืออัลลอฮจะประทานความชวยเหลือ การปฎิบัติตามขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่กลาวมาขางตน คือ ลักษณะหนึ่งของการนับถือศาสนาอิสลามแบบอนุรักษนิยมในหมู
มุสลิมทั่วไปมิไดจํากัดอยูในกลุมผูนํามุสลิม และกลุมกยาอีเทานั้น การปฏิบัติตามประเพณีขางตน
แสดงใหเห็นลักษณะการผสมผสานหลักคําสอนทางศาสนาอิสลามเขากับความเชื่อด้ังเดิมของชาว
ชวาที่ดํารงอยูคูกับการรับศาสนาอิสลามของชนพื้นเมือง 

 
ข. ระบบกฎหมายและการตีความทางศาสนาอิสลาม 

ศาสนาอิสลามครอบคลุมถึงวิถีการดําเนินชีวิต และขอหามบทบัญญัติทางศาสนาคือ
กฎหมายในสังคมมุสลิม กฎหมายอิสลาม (Islamic Law) มีความสําคัญมากในวัฒนธรรมอิสลาม
สังคมมุสลิมตะวันออกกลางใช “กฎหมายอิสลาม” จากตัวบทภาษาอาหรับ ไดแกชารีอะห (shari’a 
คือ แบบแผน และเนื้อหาของกฎหมาย  และฟคฮ (fiqh คือ หลักเหตุผลทางกฎหมาย) ตัวบททั้ง
สองลวนมีพื้นฐานอยูในพระคัมภีรอัลกุรอาน และซุนนะห   กฎหมายอิสลามคือการจัดระเบียบ
ความสัมพันธระหวางมนุษยในสังคมใหดําเนินอยางเหมาะสม การบังคับใชกฎหมายคือการแสดง
ความสัมพันธระหวางพระเจากับมนุษย เพราะกฎหมายคือพระประสงคของพระเจาการละเมิด
กฎหมายเปรียบเสมือนการขัดพระประสงคของพระองค กลุมผูมีอํานาจตัดสินคดีความในสังคม
มุสลิมคือผูแทนการใชอํานาจของพระองค  เนื้อหาในตัวบททางกฎหมายมุสลิมมักประกอบดวย
กฎขอหามเรื่องความศรัทธา เชน หามบูชาเทวรูป หรือรูปปนอื่นนอกเหนือพระเจา เร่ืองพิธีกรรม 
เชน หามการกินอาหารบางชนิด ไดแก หมู และสุรา เรื่องศีลธรรม เชนหามเลนการพนัน หาม
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ฉอโกง หามตระบัตสัตย และหามใสรายปลอยขาวลือ เร่ืองครอบครัว ไดแก การหยา การแตงงาน 
มรดก และสถานะของผูหญิง ขอจํากัดจํานวนภรรยา และเรื่องทางแพงพาณิชย35  

ลักษณะระบบกฎหมายของมุสลิมในชวามีความแตกตางไปจากสังคมมุสลิมในที่อ่ืนๆ
โดยเฉพาะในตะวันออกกลาง เพราะมุสลิมชวาไมไดรับเอาชารีอะหและฟคฮเขามาเปนแมแบบ
ทางกฎหมาย โดยไมมีการปรับเปลี่ยนตรงกันขามมุสลิมชวาไดผสมผสานตัวบทหลักของระบบ
กฎหมายอิสลามเขากับกฎขนบธรรมเนียมทองถิ่นอยางกลมกลืนมาตั้งแตประมาณคริสตศตวรรษ
ที่ 18 แลว ในงานศึกษาของ Hooker ไดชี้ใหเห็นความสามารถในการผสมผสานระบบกฎหมาย
อิสลามในเอเชียตะวันออกเฉียงใตของมุสลิมพื้นเมืองอยางชัดเจน36  Hooker มองการปรับเปลี่ยน

                                                           
35B. M. Hooker, Laws of South – East Asia  Vol. 1,  The Pre – Modern Texts by M.B. 

Hooker (Singapore : Singapore National Printers Pte. Ltd., 1986), 1-21. 
36B. M. Hooker, “Muhammadan Law and Islamic Law,”  in  Islam in South – East  Asia, ed. 

M.B. Hooker (Natherlands : Leiden, E. J. Brill, 1983), 164-165. ตัวบทกฎหมายของมุสลิมชวาเริ่มปรากฏ
ขึ้นในราวคริสตศตวรรษที่ 18 เปนการรับอิทธิพลมาจากตัวบทของชาวอินเดีย คือ Surya Alam  และ Pepakem 
เนื้อหารายละเอียดในตัวบทตางๆของชวาครอบคลุมทั้งกฎหมายลักษณะการปกครอง กฎหมายศาสนา 
กฎหมายวิธีสบัญญัติ (เกี่ยวของกับการพิจารณาคดี เชน การรับฟอง พยาน การตัดสิน และการพิจารณาคดี) 
และกฎหมายสารบัญญัติ (เกี่ยวของกับการกระทําผิดทางอาญา และทางแพง เชน อาชญากรรม การแตงงาน 
การหยา หนี้สิน ทรัพยสิน การคาเปนตน) ในตัวบท ’Javaanch-Mohammadaansche Regt’ กลาวไววา “ผูทํา
การหมิ่นศาสนาผูนั้นจะถูกลงโทษทางอาญา และผู ขโมยของจากมัสยิดจะถูกลงโทษอยางรุนแรงดวยการเฆี่ยน
ตี หรือปรับจากผูดูแลมัสยิด (ครูสอนศาสนา หรืออิหมาม)” และกลาวถึงความนาเชื่อถือของพยานหลักฐานวา 
“ผูหญิงมีคุณคาความนาเชื่อถือเพียงครึ่งหนึ่งของผูชาย พยานผูชาย 4 คนมีคาเทียบเทาผูหญิง 8 คน พยานตอง
ทําการสาบานในมัสยิดตอพระเจาวาจะกลาวแตความสัตยจริงคําพูดของพยานจะถูกบันทึกไวแตไมสามารถ
นํามาแสดงในคํารองได” ตัวบทใน Pepakem กลาวถึงการฟองรองทางกฎหมายวา “บุคคลผูจะทําการยื่นฟอง
จะตองปรากฏตัวในศาลภายในสามเดือน หรือมานั่งฟงการพิจารณาคดีใหอยางนอย 5 ครั้งถาไมมาปรากฏตัว
ในครั้งที่ 6 หรือไมแจงเหตุผลการไมมาปรากฏจะถูกยกเลิกคําฟอง การพิจารณาคําฟองตองคํานึงถึงความสําเร็จ 
และความสูญเสียทั้งฝายโจทก และจําเลย ถาผูใดไมเชื่อฟงคําส่ังของศาลจะถูกยกเลิกการรับฟอง และถูกปรับ 
หากการพิจารณาคดีกอนหนานั้นยังตัดสินไมส้ินสุดตองรอจนกวาคดีนั้นจะสิ้นสุดกอน” เรื่องการแตงงาน
กฎหมายกําหนดไววา “การแตงงานตองไดรับความเห็นชอบจากครูสอนศาสนา ครูสอนศาสนาจะพิจารณาความ
เหมาะสมคุณสมบัติของคูแตงงาน และเปนพยานในพิธีแตงงาน ถาคูบาวสาวนับถือศาสนาตางกันพวกเขา
สามารถเลือกประกอบพิธีกรรมทางศาสนาใดก็ได ตัวบทนี้สวนทางกับฟคฮ” และกลาวถึงการหยาไววา “หญิงที่
ตองการหยาสามีโดยที่สามีไมมีความผิดทางศาสนาอิสลาม และอาดัตสามีสามารถปฏิเสธการหยาได ถาฝาย
หญิงหนีไปจากสามีดวยเส้ือผาชุดเดียวฝายหญิงจะตองเสียคาใชจายสําหรับการหยา การหยาเพราะภรรยาไม
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เนื้อหาของตัวบทกฎหมายอิสลามในเอเชียตะวันออกเฉียงใตวามีความสอดคลองกับสภาพทาง
สังคม  และมักนิยมเ รียกกฎหมายมุสลิมในดินแดนเหลานี้ ว า  “กฎหมายพระมุฮัมมัด” 
(Muhammadan Law)   Hooker ใหความสนใจการศึกษาระบบกฎหมายอิสลามในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต เขาเสนอวารากฐานแนวความคิดทางระบบกฎหมายอิสลามในสังคมชวาอาจมี
ลักษณะผสมปะปนกับอาดัตพื้นเมืองอยูบาง  แตกลุมผู รูทางกฎหมายมุสลิมชวากลับให
ความสําคัญกับเร่ืองมาตราฐานการแปล และตีความตัวบทภาษาอาหรับจากตะวันออกกลาง
มากกวาการปรับเปลี่ยนเนื้อหาตัวบทอิสลามใหสอดคลองกับขนบธรรมเนียมทองถิ่น และชื่นชม
การแปลและตีความตัวบทอิสลามของกลุมมุสลิมชวาวาดีเยี่ยมคลายคลึงกับภาษาอาหรับ  

สถานที่ทําการพิจารณาคดีความในสังคมมุสลิมชวาคือมัสยิดมีเปงฮูลู (Penghulu) ทํา
หนาที่ตัดสินคดีความประจํามัสยิดในชวามัสยิดมักจะตั้งอยูในเขตเมือง สวนเขตชนบทกยาอีคือผู
มีอํานาจใหคําชี้แนะ และตัดสินเรื่องราวตางแทบทุกเรื่องที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิตของผูคนในชุมชน 
เพราะกยาอีไดรับการยกยองวาเปนผูที่มีความรูความสามารถทางกฎหมายศาสนา กยาอีจึงมี
อิทธิพลอยางมากในฐานะตัวแทนอํานาจทางศีลธรรมในสังคมชนบทที่อํานาจรัฐเขาไมถึง  กลุม
เปงฮูลู และกยาอีชวายึดแนวคําสอนของสํานักคิดชาฟอีเปนพื้นฐาน (Shafi‘I คือ สํานักคิดทาง
นิติศาสตร (Jurisprudential Schools หรือ Fiqhi Madhhab) สํานักที่สามจากจํานวนสํานักคิด
ทางนิติศาสตรส่ีสํานักในนิกายซุนนี สํานักชาฟอีตั้งชื่อตามอิมามผูกอต้ังคือ มุฮัมมัด อิบน อิดริส 
อัล-ชาฟอี (Muhammad ibn Indris al-shafi’i  767 – 819) ใหความสําคัญกับอํานาจการพิจารณา
ตัดสินคดีจากอัลกุรอานและซุนนะหของกลุมผู รู  และกําหนดวาบรรดาผู รูทั้งหลายตองมี
ความสามารถตีความตัวบทจากอัลกุรอานไดอยางสอดคลองกับชุมชนมุสลิม37  มัสยิดจึงมี
ความสําคัญตอชุมชนมุสลิมชวาในเขตเมืองและชนบท เพราะทําหนาที่เปนศูนยกลางทั้งในดาน
การเรียนรูหลักคําสอนทางศาสนาจากผูนํามัสยิด เปนสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เชน

                                                                                                                                                                      
สามารถอดทนตอพฤติกรรมสามีไดแตสามีไมมีความผิดทางศาสนาอิสลามภรรยาอาจจะหยาขาดจากสามีไดถา
การหยานั้นสอดคลองกับธรรมเนียมอาดัตแตภรรยาตองชดใชคาใชจายในการแตงงานครึ่งหนึ่ง กรณีสามี
ตองการหยาภรรยาทั้งที่ภรรยาไมมีความผิดสามีจะไดรับสวนแบงในทรัพยสินหนึ่งในสามสวน และไมตองจาย
คาใชจายการแตงงานแตตองจายคาหยา และถามีบุตรใหบุตรเปนตัวแทนรับทรัพยสิน ตัวบทกฎหมายอิสลามใน
สังคมชวาแมจะใหความสําคัญกับการตีความตัวบทอาหรับแตยังคงยึดถืออาดัตทองถิ่น และไมรับอิทธิพลเรื่อง
การจํากัดสิทธิ์ผูหญิงมุสลิมเชนเดียวกับสังคมตะวันออกกลางเสียทั้งหมด รายละเอียดใน Ibid., 265-291. 

37Division of Religion and Philosophy St. Martin’s College, Sunni Islam [Online], accessed 
1 March 2005. Availiable from http://philtar.ucsm.ac.uk/encyclopedia/islam/sunni/index.htm/ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 74

การนมัสการตามปกติ การนมัสการฟงธรรมเทศนาในวันศุกร การประกอบพิธีกรรมที่เกี่ยวของกับ
ประเพณีการเกิด การแตงงาน และการตาย  และตัดสินคดีความรวมถึงการชุมนุมทางการเมือง
ของมุสลิม38  กลุมผูปกครองมัสยิด และบุคคลสําคัญในแวดวงการศึกษาศาสนาอิสลามสวนใหญ
แลวมีสายสัมพันธทางเครือญาติมาจากกลุมผูนําในมัสยิดตางๆ  

ผูนําขบวนการนะหฎอตุล อุละมา ไดโตแยงขอกลาวหาดานกฎหมายอิสลามกลุม
มุสลิมปฏิรูปสมัยใหมที่มองวาการตีความทางศาสนาของมุสลิมขนบธรรมเนียมปฏิบัติอาจมีการ
เบี่ยงเบนออกไปจากหลักคําสอนของอิหมามชาฟอี และอํานาจในการตีความทางศาสนาผูกขาด
ภายในกลุมผูนําทางศาสนา (เชค และอิหมาม) เพียงกลุมเดียวไวดังนี้วา 

 
…การตีความตัวบทกลุมผูรูไดยึดหลักคําสอนของอิหมามชาฟอีเปนหลักพื้นฐานในการ

พิจารณาระบบกฎหมายอิสลาม และการตีความทางศาสนาจากอิหมาม และผูทรงภูมิที่มีความ
เชี่ยวชาญทางศาสนาทุกสมัยโดยมิไดยึดติดอยูในคําสอนของอิหมามชาฟอีเพียงผูเดียวเทานั้นแต
ใหน้ําหนักความสําคัญในเหตุผลการตีความอันสอดคลองกับสังคมมุสลิมมากกวาชื่อเสียงเชิง
บุคคล เพราะเล็งเห็นประโยชนจากการพิจารณาตีความทางศาสนาเพื่อแกปญหาขอพิพาทภายใน
ชุมชน และพัฒนาทานผูรูทั้งหลายใหเปนผูมีความกาวหนาเชี่ยวชาญในความรูทุกดานทางศาสนา
อิสลาม39…  

 
...อํานาจในการตีความกฎหมายควรมีจํากัดอยูในสํานักคิดทางกฎหมายทั้งส่ีสํานัก คือ ชาฟ

อี มาลิกิ ฮัมบาลี และฮานาฟเทานั้น เพราะวาทานผูนําสํานักคิดทั้งส่ีไดรับการยกยองวาเปนผูที่มี
ความรูความสามารถ และแนวความคิดของพวกทานที่ใชตีความนั้นลวนมาจากขอความในพระ
คัมภีรอัลกุรอาน สาธารณะชนผูเดินตามแนวทางของพวกทานจึงไมจําเปนตองพิจารณาถึงเหตุผล
พื้นฐานการกอตั้งเพราะจุดสําคัญอยูที่แนวทางการตีความของพวกทาน การตีความของผูรูกลุม
ขนบธรรมเนียมนิยมที่ยึดแนวทางตามสํานักคิดชาฟอีไมสามารถจะเบี่ยงเบนออกไปจากคําสอน
ของอิหมามชาฟอีไดเลย เพราะกระบวนการสุดทายในการตีความทางศาสนาจะไดรับการพิจารณา
ทักทวงจากอิหมามผูมีความรูความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆอีกครั้งถาอิหมามไมเห็นดวยกับการ
ตีความของทานผูรู ในการตีความนั้นตองรับฟงความคิดและเหตุผลของอิหมามเปนพื้นฐานเสมอ 
การตีความกฎหมายนั้นตองใชพื้นฐานการพิจารณาอยางลึกซึ้งตรวจสอบไปถึงที่มาของขอสรุป

                                                           
38Raphael  Israeli, The Crescent in the East : Islam in Asia Major  (London : Curzon Press, 

1982), 186-187. 
39Deliar.  Noer, The Modernist Muslim Movement in Indonesia 1900-1942  (Kuala Lumpur, 

Singapore : Oxford University Press, 1973),223- 224.  
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นั้นๆใหละเอียดรอบคอบ การแสดงทัศนะการตีความกฎหมายทางงานเขียนของบรรดาทานผูรูลวน
มีพื้นฐานมาจากพระคัมภีรพวกทานมิไดเขียนกฎหมายจากเหตุผลของตนเองพวกทานมิอาจเห็น
นอกเหนือไปจากพระคัมภีรได เพราะความเห็นอันนอกเหนือจากพระคัมภีรจะทําใหพวกทานไดรับ
การประณามจากพี่นองมุสลิมวาเปนผูรูนอกศาสนา ฉะนั้นความสามารถในการตีความทาง
กฎหมายของบรรดาทานผูรูจะมีความสมบูรณหรือไมนั้นจึงขึ้นอยูกับความเชี่ยวชาญสวนบุคคล
ของทานเหลานั้นมากกวาสวนประกอบอยางอื่น40… 

ค. ระบบการศึกษาศาสนาอิสลาม 
การศึกษาศาสนาอิสลามมีพื้นฐานมาจากการผสานเขากับวัฒนธรรมฮินดูของชวา 

ศาสนาฮินดูใหความยกยองนักบวชในศาสนา คือ พราหมณ หรือ ฆูรู (Guru) ใหเปนผูประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา และเปนผูถายทอดความรูทางศาสนาใหแกบรรดาลูกศิษย โดยใชมณฑลพิธี 
(mandala) เปนสถานที่กระทํากิจกรรมทางศาสนารวมถึงการถายทอดความรูทางศาสนาดวย ใน  
ชวงแรกของการเผยแพรศาสนาอิสลามเหลานักบุญ ไดประยุกตแนวทางการถายทอดความรูทาง
ศาสนาฮินดูมาเปนพื้นฐานการเผยแผศาสนาอิสลามไปยังผูศรัทธาในบริเวณตางๆของชวา ดวย
การนํามณฑลพิธีมาเปนสถานที่ในการธรรมเทศนาสั่งสอน และใหการศึกษาศาสนาอิสลามภายใน
ชุมชน และผสานหลักคําสอนเรื่องความเชื่อ หลักกฎหมาย และขนบธรรมเนียมทางศาสนาอิสลาม
ใหมีความสอดคลองกับแนวคิดทางเทววิทยา ความเชื่อเร่ืองความตาย ชีวิตหลังความตาย และ
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับเทพเจาของฮินดู-พุทธ และใชพลังอํานาจทางเวทมนตคาถาตาม
แนวทางซูฟดึงดูดใหชาวชวาหันมายอมรับ  และสนใจศึกษาศาสนาอิสลาม  ตั้งแตกลาง
คริสตศตวรรษที่ 19 การศึกษาศาสนาอิสลามขยายเขาไปยังพื้นที่ชนบทชวามากขึ้นทั้งการศึกษา
ในระบบปนฆาเยียน และเปซันเตรียน 41 

ร ะบบกา รศึ กษาศาสนาอิ สลาม ในขนบธร รม เนี ยมชวาแยกออก เป น  2 
สถาบันการศึกษาศาสนาหลัก คือการศึกษาในปนฆาเยียน และเปซันเตรียน ปนฆาเยียนคือ
การศึกษาศาสนาอิสลามขั้นพื้นฐาน สวนเปซันเตรียนคือการศึกษาศาสนาอิสลามระดับสูงใน
สังคมชวา การสถาบันการศึกษาทั้งสองระดับมีความสําคัญในฐานะศูนยกลางชุมชน และมี
บทบาทมากในเขตชนบท สถาบันการศึกษา คือ แหลงถายทอดความรูทางศาสนาอิสลาม และ
ศูนยรวมการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในชุมชน  
                                                           

40Ibid.,233-234.  
41Rosario M. Corted, Preliminary Study of Modernizing trends in Muslim Education in 

Indonesia and the Philippines A special Focus on the Pesantren Tradition in Java ( Southeast Asian 
Studies Program : Research Exchange Fellowships Report  No. 1 ,1984), 29. 
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การศึกษาในระบบปนฆาเยียนคือการศึกษาศาสนาอิสลามระดับพื้นฐานแบบไมเปน
ทางการทําการสอนภายในชุมชน หรือหมูบานตามชนบทของชวา จุดมุงหมายของการศึกษาแบบ
ปนฆาเยียนเพื่อใหเด็กชายมุสลิมชวามีความสามารถทางศาสนาอิสลามขั้นพื้นฐาน และเปนการ
วางพื้นฐานดานไวยากรณอาหรับใหกับนักเรียนเพื่อใหสามารถอานบทดุอาจมนต และพระ
คัมภีรอัลกุรอานได การสอนอันดับแรกเปนการสอนพื้นฐาน (Elementary) เร่ิมจากภายใน
ครอบครัวพอแมจะสอนใหลูกทองจําขอความในพระคัมภีร และพยัญชนะอาหรับชวงระหวาง 5-8 
ขวบ ระดับตอมาเรียกวา (Pengajian Kitab) เปนการสอนใหเร่ิมอานภาษาอาหรับจากกยาอีใน
ชุมชน กยาอีเนนใหเด็กนักเรียนมุสลิมซ่ึงสวนใหญมีอายุระหวาง 7 – 10 ป พัฒนาทักษะในการ
อานพระคัมภีรใหคลองแคลว และสามารถทองจําขอความจากคัมภีรอัลกุรอานได สถานที่ทําการ
เรียนการสอนมักสอนกันตามบานของกยาอีในชุมชน ในลังการ (langgar)42  หรือในมัสยิด เวลา
เรียนคือชวงตอนเย็นถึงค่ําเนื่องจากตอนกลางวันเด็กๆตองชวยงานในครอบครัว และกยาอีตองทํา
อาชีพของตัวเอง การเรียนการสอนแบบปนฆาเยียนไมตองเสียคาใชจายกยาอีทําการสอนใหฟรี
เพราะมีความเชื่อวาการสอนศาสนาอิสลามคือการอุทิศตัวใหกับพระเจา เมื่อเด็กๆมีความพรอมที่
จะเรียนในระดับที่สูงขึ้นพอแมจะสงลูกหลานเขาเรียนในระดับเปซันเตรียน43 

เปซันเตรียน คือศูนยกลางการฝกฝนมุสลิมตามขนบธรรมเนียมปฏิบัติในชวา และมา
ดูรา บางครั้งเรียกวาปอนด็อก (pondok) แปลวาตึก หรือที่พักของนักเรียน มาจาก (funduq) ใน
ภาษาอาหรับแปลวาโรงแรม หรือตึก สวนคําวาเปซันเตรียนมาจากการสมาสคําของคําวาสันตรี 
(santri) 44 ใชกลาวถึงนักเรียนในเปซันเตรียน เมื่อกลาวถึงเปซันเตรียนจึงหมายถึงสถานที่ฝกฝน
อบรมทางศาสนาอิสลามแบบประจํามีที่พักใหกับกยาอี และสันตรีพักอาศัย อาจมีมัสยิด และ
สถานที่นมัสการอยูภายในเพื่อใชประกอบกิจกรรมทางศาสนารวมกันระหวางกยาอี และสันตรี กับ
ชุมชนรอบๆเปซันเตรียนเนื่องจากหมูบานในชนบทไมคอยมีมัสยิดประจําหมูบานชาวบานมักจะ

                                                           
42คือสถานที่นมัสการรวมกันของชุมชนที่ไมมีมัสยิดประจําหมูบาน ดูใน Zamakhsyari Dhofier, 

The Peasantren Tradition : The Role of the Kyai in the Maintenance of Traditional Islam in Java, 3-4. 
43Peacock  L. James, Muslim Puritans : Reformist Psychology in Southeast Asian Islam 

(London, England : University of California Press, Ltd., 1978), 66-69. 
44งานศึกษาของ Corted ใชคําวา “สันตรี” หมายถึงนักเรียนในเปซันเตรียน Corted, Preliminary 

Study of Modernizing trends in Muslim Education in Indonesia and the Philippines A special Focus 
on the Pesantren Tradition in Java , 40. 
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เขาไปรวมนมัสการและประกอบพิธีกรรมทางศาสนายังมัสยิดภายในเปซันเตรียนที่อยูใกลชุมชน 
หรือในลังการ(สถานที่ทําการนมัสการพระเจา)ของชุมชน 

วัฒนธรรมมุสลิมชวาสันตรีจะใหความเคารพนับถือกยาอีผูกอต้ังเปซันเตรียนสูงมาก 
เพราะวาการสรางเปซันเตรียนมิใชเร่ืองงายตองอาศัยทั้งความรูความสามารถทางศาสนา และ
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การกอสรางเปซันเตรียนนั้นตองใชทรัพยสินสวนตัวของกยาอีทั้งหมดไม
วาจะเปนมัสยิด ที่พักนักเรียน และหองเรียนลวนสรางในที่ดินของครอบครัวคไญทั้งสิ้นรัฐบาลไมได
ใหการชวยเหลือส่ิงใดเลย ฉะนั้นผูทําการกอต้ังเปซันเตรียนมักจะมาจากครอบครัวผูมีฐานะชนชั้น  
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เจาของที่ดิน ครอบครัวผูรูทางศาสนา หรือผูมีโอกาสไปศึกษาศาสนาในมักกะฮมา

หลายป กลุม กยาอีผูกอตั้ง  เปซันเตรียนจึงไดรับการยอมรับวามีชื่อเสียงเกรียติยศในสังคมชวาทั้ง
จากสันตรีในเปซันเตรียนของตน และกลุมกยาอี แตชื่อเสียงหรือการดํารงอยูของเปซันเตรียนบาง
แหงมักไมยาวนานอาจจะมีชื่อเสียงในระยะสั้นและตองปดตัวลงไปเมื่อผูกอต้ังเปซันเตรียนแหง
นั้นๆไดเสียชีวิตลง ดวยเหตุผลตางๆไดแกความศรัทธาที่ยึดติดในตัวบุคคลเมื่อบุคคลที่พวกเขายก
ยองจากไปจึงไมมีความศรัทธาในเปซันเตรียนแหงนั้นอีก และการขาดผูรับชวงสืบทอดตอ หรือเปน
เพราะผูสืบทอดอันไดแกลูกชาย หรือลูกเขยของผูกอตั้ง ไมมีความสามารถจะรักษาชื่อเสียงของเป
ซันเตรียนใหคงอยู ฉะนั้นเปซันเตรียนใดจะมีความรุงเรืองหรือเสื่อมจึงขึ้นอยูกับความสามารถและ
อํานาจบารมีของผูกอต้ัง และผูสืบทอดมากกวาสิ่งใด45 เปซันเตรียนที่มีชื่อเสียงมากจะดึงดูดสันตรี
ใหเขามาศึกษาจํานวนมากและพัฒนาเปซันเตรียนใหมีขนาดใหญข้ึน เปซันเตรียนขนาดใหญใน
ชวามีจํานวนสันตรีเขาศึกษาหลายพันคน 

จุดมุงหมายรวมของเปซันเตรียนคือการฝกฝนสันตรีใหกลายเปนผูรูทางศาสนา เหตุผล
การเขามาศึกษาศาสนาอิสลามของสันตรีเพราะพวกเขามีความเชื่อวาการศึกษาศาสนาอิสลามคือ
การปฏิบัติตามหนาที่ของมุสลิมที่ดี และเปนการอุทิศตนแดอัลลอฮ การตัดสินใจเขาศึกษาศาสนา
ในเปซันเตรียนใดมักขึ้นอยูกับช่ือเสียงความเชี่ยวชาญของกยาอีวามีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา
ทางศาสนาอิสลามใด และความสนใจสวนตัวของสันตรีวาตองการศึกษาความรูจากสาขาใด สวน
กลุมสันตรีผูมุงหวังจะพัฒนาตนเองใหกลายเปนผูรูทางศาสนานั้นจะตองเดินทางไปศึกษายังเปซัน
เตรียนตางๆทั่วชวา เพราะวากยาอีในเปซันเตรียนแตละแหงมีชื่อเสียงความเชี่ยวชาญสาขาทาง
ศาสนาอิสลามตางกันออกไป ตัวอยางเชนกยาอีของเปซันเตรียนตรีมัสในเมืองปาสิทันมีชื่อเสียง
ความเชี่ยวชาญดานไวยากรณอาหรับ กยาอี ฮาชิม อัชอารี ของเปซันเตรียนเตบุเร็งมีชื่อเสียง
                                                           

45Corted, Preliminary Study of Modernizing trends in Muslim Education in Indonesia and 
the Philippines A special Focus on the Pesantren Tradition in Java , 32-36. 
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เชี่ยวชาญในฮาดีษ และกยาอีในเปซันเตรียจัมเปสในคิเดรีมีความเชี่ยวชาญในลัทธิซูฟ (sufism) 
การศึกษาศาสนาอิสลามในชวาสันตรีสามารถเลือกเรียนไดหลายเปซันเตรียนตามความสนใจของ
ตน สันตรีคนหนึ่งอาจใชเวลาศึกษาในเปซันเตรียนตั้งแตไมกี่เดือนจนถึงสิบกวาปข้ึนอยูกับ
ความสามารถสวนตัวของบุคคลนั้น46 

เนื้อหาวิชาการเรียนการสอนในเปซันเตรียนนั้นเปนเรื่องทางศาสนาอิสลามลวนๆ และ
เนนการศึกษาภาษาอาหรับเพราะการศึกษาภาษาอาหรับมีความสําคัญตอการศึกษาตัวบททาง
ศาสนาอิสลามเนื่องจากตัวบทในวิชาตางๆนั้นแปลมาจากภาษาอาหรับ วิชาการที่กยาอีใชส่ังสอน
สันตรีในเปซันเตรียน ไดแกวิชาการศึกษากฎหมายอิสลาม (fiqh)  วิชาระบบการพิจารณาคดีของ
อิสลาม (usul fiqh)  วิชาวาดวยขนบธรรมเนียมการปฏิบัติตนของพระมุฮัมมัดทั้งเรื่องการตัดสิน 
คําพูด และการกระทําของพระองค (hadith)  วิชาการบรรยายกุรอาน (tafsir) วิชาเทววิทยา
อิสลาม (tawhid) วิชาซูฟ (tasawwuf) วิชาจริยศาสตรอิสลาม (akhlaq) วิชาประวัติศาสตรอิสลาม 
(tarikh) และวิชาวาทศิลป  (balagah) 47  

การศึกษาในเปซันเตรียนมีการแบงสันตรีออกเปน 3 ระดับ ระดับแรกเปนการศึกษา
ระดับพื้นฐานคือชั้นบันดอนงัน (bandongan) ในชั้นนี้กยาอีจะอาน และแปลอธิบายตัวบทอาหรับ
ใหสันตรีเขาใจ ความคาดหวังของกยาอีคือใหสันตรีมีความเชี่ยวชาญการอานภาษาอาหรับจน
สามารถแปลตัวบทอาหรับ และอธิบายงานเขียนทางตัวบทอาหรับได ระดับที่สองคืออุซตาซ 
(ustadz) เปนการพัฒนาสันตรีใหมีความสามารถในการสอนศาสนา ในชั้นนี้กยาอีจะใหสันตรีรุนพี่
ฝกหัดทําการสอนตัวบททางศาสนาใหแกสันตรี รุนนอง  ระดับที่สามคือชั้นมุชาวะเราะฮ 
(mushawarah) เปนระดับสูงสุดของการศึกษาศาสนาอิสลามในเปซันเตรียนในระดับนี้กยาอี
ตองการพัฒนาใหสันตรีทําการศึกษาตัวบทใหเขาใจอยางถองแทจนสามารถวิจารณ และถกเถียง
ประเด็นปญหาตางๆทางศาสนาอิสลามได  กยาอีอาจจะยายสันตรีจากระดับชั้นลางไปยังระดับที่
สูงขึ้นไปไดตามศักยภาพในการพัฒนาของสันตรี สันตรีที่ดีคือผูมีความสามารถในการอานตัวบท
อยางกวางขวาง มีการตีความ และอางถึงที่มาของตัวบทอยางรอบคอบ  สันตรีจะสามารถสราง
ชื่อเสียงใหกับตัวเองไดหรือไมข้ึนนั้นอยูกับความเชี่ยวชาญในการวิเคราะหตีความตัวบทอาหรบั ถา
สันตรีคนใดมีความสามารถเปนที่พอใจกยาอีถาบทามใหอยูชวยงานในเปซันเตรียน หรือไดรับการ
สนับสนุนใหเดินทางไปศึกษาดานศาสนาตอยังตะวันออกกลาง และสถานที่มุสลิมขนบธรรมเนียม

                                                           
46Zamakhsyari Dhofier, The Peasantren Tradition : The Role of the Kyai in the 

Maintenance of Traditional Islam in Java, 6. 
47Ibid., 37   
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นิยมเขาไปศึกษาศาสนาคือมัสยิดอัล-ฮารามในเมืองมักกะฮ เมื่อสันตรีส่ังสมประสบการณความ
เชี่ยวชาญทางศาสนามากพอจนไดรับการยกยองจากบรรดากยาอี เขาอาจไดรับความไววางใจให
ทําหนากยาอีหนุมเผยแพรคําสอนทางศาสนาอิสลามสืบตอไป วัฒนธรรมการศึกษาศาสนาอสิลาม
เปซันเตรียนมีความสําคัญในฐานะศูนยกลางการฝกฝนสันตรีใหความรูความสามารถทางศาสนา
อยางมีศีลธรรมคุณธรรม และสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีของมุสลิมชวา48    

อุดมการณของขบวนการนะหฎอตุล อุละมา สงผลตอการดําเนินโบายและทิศทางของ
องคกรเพื่อตอสูกับการเปลี่ยนแปลงใหมทางศาสนาอิสลามในสังคมชวาจากการนําของขบวนการ
มุฮัมมะดียะฮ และยังไมปรารถนาจะยุงเกี่ยวกับการเมือง 

 
3.2.4 สมาชิก และการขยายตัวขององคกร 
 
การรับสมาชิกขององคกร นะหฎอตุล อุละมา มีกฎเกณฑประการ 2 ประการ ประการ

แรกกลาววาผูจะเขาเปนสมาชิกองคกร นะหฎอตุล อุละมา ตองเปนมุสลิมผูยึดมั่นตอแนวทาง
สํานักคิดทางกฎหมายกันเดียวกัน คือมุสลิมนิกายซุนนี่ เชื่อตามสํานักคิดชาฟอี  กฎประการขอ
สองกลาวหามมิใหสมาชิกปฏิบัติตามความเชื่ออันขัดแยงกับ แนวทางขององคกร 

ภายในองคกรขององคกร นะหฎอตุล อุละมา มีสมาชิก 2 กลุมใหญ คือ สมาชิกกลุมผูรู
ทางศาสนา (Ulama หรือ Kiyahi) และกลุมสมาชิกที่มิใชผูรูทางศาสนา เหตุผลการแบงสมาชิก
ออกเปนสองกลุมเพื่อตองการแยกหนาที่ของสมาชิกใหชัดเจน กลุมผูรูทางศาสนาคือกลุมบุคคลผู
มีความรูความสามารถในการรวมอภิปรายปญหาทางศาสนา และการประชุมหารือในปญหาตางๆ   
สวนสมาชิกทั่วไปมิใชผูรูทางศาสนามีสิทธออกเสียงแสดงความคิดเห็นตามประเด็นปญหาอันไม
เกี่ยวของกับเร่ืองทางศาสนา การตัดสินใจในประเด็นปญหาตางๆขึ้นอยูกับเสียงสนับสนุนของ
สมาชิก แตการตัดสินใจปญหาทางศาสนาสวนมากแลวขึ้นอยูกับความสามารถของครูสอนศาสนา
ในการอางถึงที่มาของตัวบทนั้น เชน หนังสือกฎหมายอิสลาม ตูฮฟฮ งานเขียนของ อิบน ฮะญัร 
อัล-ไฮทามิ นิฮายาฮ (Ibn Hajar al – Haitami Nihayah) งานเขียนของ อัล-รอมลี (al-Ramli) และ
หนังสือแสดงทัศนะความคิดของผูกอตั้งสํานักคิดทั้ง 4  สมาชิกกลุมครูผูรูทางศาสนามี
ความสําคัญไดรับความนับถือจากสมาชิกทั้งหมด เพราะบุคคลเหลานี้มีความรูความสามารถ และ
ไดตกลงกันภายในองคกรวา สมาชิกคณะกรรมการกลางขององคกรจํานวน 9 คน ควรจะใหผูรูทาง

                                                           
48 Ibid., 37-42 
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ศาสนาอยางนอย 4 ทานดํารงตําแหนงนี้ และการดําเนินการบริหารของคณะกรรมการที่มิใชผูรู
ทางศาสนาควรอยูภายใตคําแนะนําของสมาชิกผูรูทางศาสนา49 

การเคลื่อนไหวของขบวนการ นะหฎอตุล อุละมา ชวงแรกเปนการเผยแพรแนวคิด
ภายในกลุมเครือญาติของกยาอีหัวอนุรักษ นะหฎอตุล อุละมา อาศัยความสัมพันธทางเครือญาติ
ภายในกลุมกยาอีเปนเครื่องมือสรางความมั่นคง และเผยแพรแนวอุดมการณไปยังมุสลิมกลุม
ตางๆในสังคมชวา เพราะวากยาอีเปนบุคคลที่มีสถานะภาพสูงเปนที่ยอมรับนับถือจากประชาชน
จึงทําใหการเผยแพรแนวทางของ นะหฎอตุล อุละมา ไดรับความสนใจจากประชาชนในสังคม อีก
ทั้งแนวทางขอ งนะหฎอตุล อุละมา มีความสอดคลองกับวิถีปฏิบัติของมุสลิมสวนใหญในสังคม
ชวาอยูแลว  จึงงายตอการยอมรับและเขารวมเปนสมาชิกในขบวนการ นะหฎอตุล อุละมา 
สถานะภาพความเปนกลุมปญญาชนผูนํามุสลิมกยาอีจึงใหความสําคัญกับแนวคิดเรื่องครอบครัว 
และเครือญาติทางศาสนาอิสลามคอนขางเครงครัด กยาอีมีความคิดวาครอบครัวมีหนาที่เตรียม
ความพรอมใหลูกหลานมีความสามารถสืบทอดอารยธรรมอิสลาม และตระหนักในหนาที่การ
ขับเคลื่อนสังคมแทนตัวเอง กยาอีใหความสําคัญกับการฝกฝนบุตรใหมีความเชี่ยวชาญดานการ
ศาสนาอิสลามเริ่มจากการฝกหัดภายในครอบครัว การสงไปศึกษายังเปซันเตรียนอื่นกอนจะไป
พัฒนาความรูทางศาสนายังมักกะฮ แนวคิดและขอปฏิบัติในการแตงงานอับดับแรกคือกยาอีตอง
แตงงานกันภายในกลุมผูนับถือศานาอิสลามเทานั้น ครอบครัวจะรับผิดชอนในการเลือกคูครอง
ใหกยาอีหนุม กลุม กยาอีมองการมีความสัมพันธทางเพศนอกเหนือการแตงงานวาเปนสิ่งไมควร
กระทํา และถือเปนความผิดรายแรงในกฎหมายอิสลาม ทั้งยังหามไมใหชายหญิงคบหากันไดอยาง
อิสระ ผูหญิงจะตองระมัดระวังการแตงกายของตนใหมิดชิดการแตงงานของกยาอีตองกระทํา
อยางถูกตองเหมาะสมกับหลักศีลธรรมที่ดีเพราะวากยาอีคือบุคคลที่มุสลิมใหความเคารพ กยาอี
อาวุโสไมเห็นดวยกับการใชชีวิตโสดพวกเขามีความเชื่อวาการใชชีวิตแตงงานของชายหนุมทุกคน
คือการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม การใชชีวิตโสดจึงไมใชส่ิงดีแตเปนความผิดปกติ และขัดกับ
ธรรมชาติแทจริงของมนุษยซ้ํายังเปนการกระทําผิดในฐานะผูวางแผนทรยศตอพระผูเปนเจา การ
แตงงานของกยาอีมักอยูในกลุมเครือญาติทั้งที่ใกลชิด และออกไป ชีวิตการแตงงานมักไดรับการ
คาดหวังใหมีความยั่งยืน แตถาชีวิตการแตงงานกลับนํามาซึ่งความทุกข และความเจ็บปวดแลวก

                                                           
49Deliar.  Noer, The Modernist Muslim Movement in Indonesia 1900-1942, 231-232. 
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ยาอีสามารถรองขอตอศาลใหตัดสินลมเลิกการแตงงานได แตการหยารางไมใชส่ิงดีพระผูเปนเจา
เองทรงรังเกียจ 50 

กลุมกยาอีชวามีความสัมพันธทางเครือญาติอยางเหนียวแนนโดยใหความสําคัญกับ
ญาติฝายชายในการขยายเครือขายความสัมพันธทางเครือญาติ ใชการแตงงานเปนเครื่องมือรักษา
ผลประโยชนการครอบครองที่ดินของครอบครัว และสรางสายสัมพันธอันเหนียวแนนภายในกลุม
เครือญาติของตน กลุมกยาอีผูกอต้ังขบวนการ นะหฎอตุล อุละมา อาศัยความสัมพันธทางเครือ
ญาติมาเปนพลังเสริมความเขมแข็งใหกับการขยายตัวของขบวนการ นะหฎอตุล อุละมา 
ดําเนินการเผยแพรอุดมการณความคิดของตนเขาสูพี่นองมุสลิมตามชุมชนในชนบทอยางรวดเร็ว
ทั่วสังคมชวา เพราะมีความเชื่อและการปฏิบัติตนทางศาสนาสอดคลองกลมกลืนกับชาวบาน 
(อบังงัน) และมีเปซันเตรียนจํานวนมากเขารวมขบวนการ เพราะความศรัทธาในแนวทาง และ
ชื่อเสียงของกยาอีผูนําขบวนการ นะหฎอตุล อุละมา ทั้งยังอาศัยความสัมพันธทางเครือญาติใน
กลุมครูสอนศาสนาสรางความยอมรับนับถือเพื่อดึงดูดใหเปซันเตรียนอื่นๆหันมารวมกับขบวนการ 
ทําใหเครือขายของขบวนการสามารถกระจายออกไปยังหมูเกาะรอบนอกชวาตั้งแตป ค.ศ. 1930 มี
การกระจายสาขาขององคกรไปยังกาลิมันตัน แตศูนยกลางสําคัญยังคงอยูในชวาตะวันออก  

กลาวโดยสรุปการศึกษาในบทนี้ชี้ใหเห็นถึงปจจัยผลักดันสําคัญที่เกิดขึ้นในกลุมมุสลิม
ซึ่งนําไปสูแนวคิดในการปฏิรูปศาสนาอิสลามในชวา ความคิดที่แตกตางกันในการปฏิรูปศาสนา
อิสลามนํามาสูการกอตั้งขบวนการ นะหฎอตุล อุละมา  อยางไรก็ตามขบวนการ นะหฎอตุล อุ
ละมา ไมไดเปนเพียงกระแสการตอตานการปฏิรูปศาสนาอิสลามใหทันสมัยเทานั้น แตเปน
ขบวนการที่มีอุดมการณและหลักคิดทางศาสนาชัดเจน ทั้งยังผสมผสานกับวัฒนธรรมทองถิ่นของ
สังคมชวา นะหฎอตุล อุละมา ในฐานะขบวนการทางศาสนาอิสลามจึงมีบทบาทในฐานะของผูนํา
ชุมชนมุสลิมต้ังแตเร่ิมกอต้ังขบวนการ การที่ขบวนการ นะหฎอตุล อุละมา สามารถเผยแพร
อุดมการณความคิดเขาไปสูมุสลิมชวาไดอยางรวดเร็ว ทําใหขบวนการนี้ขยายบทบาทจากการเปน
ขบวนการปฏิรูปศาสนาไปสูบทบาททางการเมืองและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อตองไป
สัมผัสกับการลมลางระบอบอาณานิคมดัตช และเมื่อไดเขามามีสวนรวมในกระบวนการปกครอง
สมัยใหมหลังประเทศอินโดนีเซียไดรับเอกราชอันจะไดกลาวถึงในบทตอไป 

 

                                                           
50Zamakhsyari Dhofier,The Peasantren Tradition : The Role of the Kyai in the Maintenance 

of Traditional Islam in Java, 50-53.  
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บทที่ 4 
บทบาททางการเมืองและเศรษฐกจิของขบวนการนะหฎอตุล อุละมา 

(ค.ศ. 1927 – 1973) 
 

 การศึกษาบทบาทดานการเมืองและเศรษฐกิจของขบวนการ นะหฎอตุล อุละมา แบง
ไดเปน 2 ระยะใหญ คือ ระหวาง ค.ศ. 1927 – 1949 เปนการดําเนินบทบาทภายใตระบอบอาณา
นิคมดัตช และระหวาง ค.ศ. 1950 – 1973  เปนบทบาทในยุคเอกราช  การศึกษาที่ครอบคลุมทั้ง 2 
ระยะนั้นจะทําใหเห็นการปรับเปลี่ยนบทบาทหนาที่ขององคกรและการดําเนินงานดานตางๆ  และ
ยังสะทอนใหเห็นสะภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจของชวาดวย โดยภาพรวมการดําเนินบทบาท
ของขบวนการ นะหฎอตุล อุละมา ในชวาจะถูกขับเคลื่อนโดยกลุมนักการศาสนาที่เปนผูนํา
ระดับสูงขององคกรประสานงานรวมกับกลุมนักการศาสนาระดับลางซึ่งเปนผูนํามุสลิมในระดับ
ทองถิ่นตามเมืองหรือชุมชนตางๆ กลุมผูนํา และผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินบทบาทขององคกรนั้น
มักข้ึนอยูกับความสามารถในการดึงดูดใหมวลชนคลอยตามแนวทางของ นะหฎอตุล อุละมา ซึ่ง
มักเริ่มจากความเคารพศัรทธาในชื่อเสียงและการปฏิบัติของกยาอีหรือผูนํามุสลิมของ นะหฎอตุล 
อุละมาระดับทองถิ่นที่อยูในเปซันเตรียน ปนฆาเยียน มัสยิด และลังการตามชุมชนตางๆ  
 
4.1 บทบาทของนะหฎอตุล อุละมา ค.ศ. 1926 – 1942  

 
ขบวนกา  รนะหฎอตุล อุละมา  นอกจากจะดําเนินการเคลื่อนไหวเพื่อเผยแพร

อุดมการณความคิดเรื่องขนบธรรมเนียมปฏิบัติของมุสลิม กฎหมายอิสลาม และการศึกษาศาสนา
อิสลามในสังคมชวาแลว ขบวนการ นะหฎอตุล อุละมา ไดดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจ 
และการเมืองดวย 

 
4.1.1 บทบาทดานเศรษฐกิจ 

 
สมาชิกสวนใหญของ นะหฎอตุล อุละมา ลวนเกี่ยวของกับกิจกรรมดานการคาเปนสวน

ใหญ ในป ค.ศ. 1930 ขบวนการ นะหฎอตุล อุละมา เร่ิมหันมาดําเนินกิจกรรมทางการคาอยางเต็ม
ตัวมีนโยบายจากสวนกลางใหองคกร นะหฎอตุล อุละมา ทุกสาขาจัดประชุมเพื่อตั้งหนวยงาน
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ข้ึนมาบริหารทรัพยสินขององคกรที่ไดรับจากการอุทิศเพื่อประโยชนตอแนวทางของอัลลอฮ หรือที่
เรียกวา วักฟ (waqf)1  เพื่อทําหนาที่ติดตอทางการคา เชน จัดการเกี่ยวกับการขายผลผลิต หรือ
ดูแลผลประโยชนที่เกิดจากทรัพยสินที่มุสลิมอุทิศใหองคกร เชน ที่ดิน ตึก อาคารตางๆเปนตน แต
จะไมขายทรัพยสินที่ไดจากการอุทิศเหลานี้ใหผูใด โดยมีจุดประสงคเพื่อนําผลกําไรมาใชจายใน
กิจกรรมของสังคมมุสลิมสวนรวม  เมื่อมีทรัพยสินที่ไดรับจากการบริจาคจํานวนมากขึ้น ตอมาในป 
ค.ศ. 1937 กลุมผูนํา นะหฎอตุล อุละมา ไดตั้งหนวยงานเฉพาะขึ้นมาใชชื่อวา  “Waqfijah NU” 
เพื่อทําหนาที่บริหารจัดการเรื่องการจัดซื้อ กรรมสิทธิ์ และการบริหารที่ดินของวักฟบนพื้นฐานของ
หลักศาสนาอิสลามสํานักคิดชาฟอี  โดยรวมมือกับสาขาขององคกรในระดับทองถิ่นตางๆหลาย
สาขาทั้งใน Singosari สิงหัดสาหรี่  Bangilan และ Gresik เพื่อสานตอผลประโยชนทางเศรษฐกิจ
เชนมีการวางโครงการนําเขาจักรยานจากสิงคโปรเพื่อขายตอในชวา แมวาโครงการดังกลาวจะไม
ประสบผลสําเร็จแตความพยายามที่เกิดขึ้นนํามาสูการพัฒนาดานการคาตางประเทศของกลุม
ผูนําศาสนาอิสลามที่พยายามเขามามีบทบาทดานการคา  ความสําเร็จดานการคากับตางประเทศ
คือสินคาจําพวกอาหารกับญ่ีปุน2  

หลังจากดัตชยอมแพญี่ปุนในป ค.ศ. 1942 ขณะนั้นขบวนการ นะหฎอตุล อุละมา มี
การขยายองคกรออกไปจํานวน 120 สาขาทั่วเกาะชวาและกาลิมันตันตอนใต  การขยายพื้นที่ทาง
ศาสนาขององคกรนําไปสูความสนใจตอปญหาดานเศรษฐกิจของสมาชิกดวย  เพราะสมาชิกสวน
ใหญคือพอคาสมาชิกกลุมนี้เสนอให นะหฎอตุล อุละมา มีสถานะเปนองคกรทางธุรกิจดวย 
สมาชิกกลุมนี้อางเหตุผลวาแมแตพระมูฮัมหมัดเองครั้งหนึ่งทานเคยทําการคามากอน และครูสอน
ศาสนาในสังคมชวาจํานวนมากตามเปซันเตรียนลวนแลวแตเกี่ยวของกับการทํากิจกรรมทางการ
คา และการเกษตรไปพรอมๆกับการสอนศาสนา3 แมวาขอมูลดานการคาจะมีการบันทึกใหเห็นอยู
เพียงเล็กนอยแตกิจกรรมและหลักฐานสะทอนวานะหฎอตุล อุละมา ใหความสําคัญกับกิจกรรม
ดานเศรษฐกิจขององคกรศาสนาอิสลามทั้งในระดับเชิงบุคคลและระดับองคกร เพราะกิจกรรมทาง

                                                           
1ทรัพยสินที่มุสลิมอุทิศใหกับองคกรทางศาสนาอิสลามเพื่อประโยชนตอมุสลิมทั่วไปดานศาสนา  

และอาจมีพันธะสัญญาเปนขอตกลงเฉพาะระหวางผูใหและผูรับมอบทรัพยสินในการดูแล หรือมอบผลประโยชน
บางสวนใหกับผูอุทิศทรัพยสินเพื่อการศาสนา 

2Deliar.  Noer, The Modernist Muslim Movement in Indonesia 1900 (Kuala Lumpur, 
Singapore : Oxford University Press, 1973), 232-234. 

3Ibid., 229.  
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เศรษฐกิจเกี่ยวของกับความดํารงอยูทั้งในเชิงสวนบุคคล และการขยายตัวขององคกร อีกทั้งความ
พยายามทําการคากับตางประเทศแสดงวาองคกรตองมีการติดตอสัมพันธกับบุคคลตางศาสนาอยู
มากพอสมควร  

 
4.1.2 การเริ่มตนบทบาทดานการเมือง 
 
กลุมผูนําขบวนการนะหฎอตุล อุละมาพยายามไมเขาเกี่ยวของกับกิจกรรมดาน

การเมืองตลอดทศวรรษ 1920 ถึงกลางทศวรรษ 1930 เนื่องจากรัฐบาลดัตชเขมงวดไมยอมให
องคกรพื้นเมืองแสดงบทบาทดานการเมืองเพราะกลัววาจะทําใหการตอตานดัตชขยายวงกวาง
ออกไป รัฐบาลจึงจับตามองกวดขันและสั่งปดองคกรที่มีพฤติกรรมนาสงสัยวาจะมีสวนเกี่ยวของ
กับกิจกรรมทางการเมือง กลุมผูนําขบวนการนะหฎอตุล อุละมาไมอยากมีปญหากับเจาหนาที่
รัฐบาลดัตชจึงแสดงจุดยืนในความเปนองคกรทางศาสนา และดําเนินกิจกรรมอันเกี่ยวของกับ
ศาสนาเทานั้น นะหฎอตุล อุละมาเริ่มเขามามีกิจกรรมเกี่ยวของกับการเมืองในชวงปลายทศวรรษ 
1930 จากการริเร่ิมของวาฮิด ฮาชิม (K.H. Wahid Hasyim) 

วาฮิด ฮาชิม คือลูกชายคนโตของกยาอี ฮาชิม อัชอารี ทานมีบทบาทสําคัญในการ
พัฒนาเปซันเตรียน Tebuireng ใหมีความทันสมัยมากขึ้น และผลักดันนะหฎอตุล อุละมา เขาสู
กิจกรรมทางการเมือง วาฮิด ฮาชิม เกิดในป ค.ศ. 1914 ทานเริ่มตนการศึกษาพื้นฐานทางเทว
วิทยา การพิจารณาคดี และวรรณกรรมอาหรับจากบิดา ตั้งแตเจ็ดขวบทานสามารถเรียนรูตัวบท
อิสลามที่ไดรับความนิยม เชน กฎหมายอิสลามเบื้องตน (Fathul Qarib) ของ Al – Gazali และตัว
บทฟคฮของเชค Abd al – Rahman Bafadal ทานเขาศึกษาหาความรูทางศาสนาอิสลามจากเป
ซันเตรียนตางๆในระหวางอายุ 13 – 15 ป ทานหันกลับมาศึกษาศาสนาอิสลามตอยังเปซันเตรียน
เตบุเร็งในป ค.ศ. 1929 และไดเรียนรูภาษาดัตช และอังกฤษจากวารสารตางๆที่เผยแพรในชวา 
และในตะวันออกกลาง เมื่ออายุ17 ปวาฮิด ฮาชิมไดเดินทางไปศึกษาศาสนาในมักกะฮและเรียนรู
วิธีการศึกษาของกลุมปฏิรูปและมีอิทธิพลใหวาฮิด ฮาชิมโนมเอียงเขาหาแนวทางการพัฒนาแบบ
สมัยใหม4 

ทัศนะของวาฮิด ฮาชิมอันแสดงใหเห็นการรับอิทธิพลแนวคิดจากกลุมปฏิรูปสมัยใหม
อยางหนึ่งคือการเสนอใหนักเรียนเรียนรูวิชาทางโลกมากกวาการสอนตัวบทอิสลามเพราะวา

                                                           
4Zamakhsyari Dhofier, The Peasantren Tradition : The Role of the Kyai in the Maintenance 

of Traditional Islam in Java (Tempa, Arizona : Arizona State University , 1999),  83-84.   
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นักเรียนสวนใหญในเปซันเตรียนไมมีจุดมุงหมายตองการจะเปนอุละมา การเรียนรูภาษาอาหรับ 
และตัวบททางศาสนาอิสลามในภาษาอาหรับจึงเสียเวลาเปลา การสั่งสอนบางอยางใชเวลาเปน
เดือนเชนการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม และการแปลตัวบทอิสลาม การศึกษาเหลานี้ 
เหมาะสมกับนักศึกษาในเปซันเตรียนขนาดใหญ การศึกษาที่มาของตัวบททางศาสนาอิสลามควร
จํากัดอยูในกลุมนักเรียนที่ตองการจะเปนอุละมาซึ่งมีอยูจํานวนนอย5 ทัศนะของวาฮิด ฮาชิมสวน
ทางกับอุดมการณของ นะหฎอตุล อุละมา จึงถูกคัดคานอยางหนักจาก K.H.ฮาชิม อัชอารี แตทาน
ยอมใหวาฮิด ฮาชิมกอตั้งมัดเราะซะฮ นิซอมียะฮ (Madrasah Nizamiyah) ตามแนวทางปฏิรูปใน
ป 1934 หลักสูตรการเรียนการสอนในมัดเราะซะฮแหงนี้ใหความสําคัญกับเนื้อหาวิชาทางโลกมาก
ถึง 70% แตการดําเนินการเรียนการสอนของมัดเราะซะฮ นิซอมียะฮปรากฏอยูเพียง 4 ป เมื่อวาฮดิ 
ฮาชิมเขามารวมเปนผูนําในขบวนการ นะหฎอตุล อุละมา ไดยกเลิกมัดเราะซะฮ นิซอมียะฮไปและ
หันมาสนใจบทบาทของอุละมาทางการเมืองแทน  

วาฮิด ฮาชิมไดรับการยอมรับในฐานะของผูเชี่ยวชาญรุนใหมใน นะหฎอตุล อุละมา   
วาฮิด ฮาชิมดํารงตําแหนงประธานของหนวยงานตันฟฮียะฮ (Tanfidhiyyah) ในองคกรนะหฎอตุล 
อุละมา หนวยงานนี้ทําหนาที่ดําเนินกิจกรรมเร่ืองทางการเมือง และรัฐบาล ไมมีหลักฐานวา
หนวยงานนี้กอตั้งขึ้นเมื่อใดแตหนวยงานนี้นาจะเริ่มกอตั้งขึ้นในชวงปลายทศวรรษ 1930 เพราะวา
รัฐบาลดัตชเร่ิมปลอยใหองคกรตางๆแสดงกิจกรรมทางการเมืองในชวงนี้ อาทิเชนการยอมใหมีการ
รวมตัวกันระหวางนักการศาสนาหัวกลางกับกลุมผูนําชาตินิยม ไดแก โคโกรอมีโนโต (H.O.S. 
Cokroaminoto) ฮัญญี อกุส ซาลีม (H. Agus Salim) และ วาฮิดฮาชิม รวมกันกอตั้งสภามุสลิม
สูงสุดแหงอินโดนีเซีย (Majlis Islam A‘la Indonesia : The Indonesia Muslim Supreme Council 
: MIAI) ในวันที่ 21 กันยายน ค.ศ.1937 เพื่อทํากิจกรรมทางการเมืองรวมกัน ตอมาในป ค.ศ. 1940 
วาฮิด ฮาชิมไดรับเลือกใหดํารงตําแหนงประธานสภามุสลิมสูงสุดแหงอินโดนีเซีย6 วาฮิด ฮาชิม
นําพา นะหฎอตุล อุละมา เขาสูวังวงทางการเมือง และมีบทบาทดานการเมืองสูงมากในชวงสมัย
ญี่ปุนเขายึดครองชวา   

 
 
 

                                                           
5Ibid.,84.  
6Barton Greg, Abdurrhman Wahid : Muslim Democrat, Indonesian President (Australia : 

University of New South Wales Press Ltd, 2002),73. 
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4.1.3 นะหฎอตุล อุละมา ในชวงสงครามโลกครั้งที่2 (1942–1945) 

 
4.1.3.1 มรดกการปกครองของญี่ปุน ค.ศ. 1942 – 1945  

ญี่ปุนเริ่มพัฒนาตนใหเปนมหาอํานาจเทียบเทาประเทศยุโรปตั้งแตหลังสงครามโลก
คร้ังที่ 1 มีการพัฒนาประเทศทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ การตางประเทศ ในทศวรรษ 1920 ญี่ปุน
ใหความสนใจดานศาสนาอิสลามมีการสงชาวญี่ปุนไปศึกษาศาสนาอิสลามยังประเทศตางๆ 
ตอมาในป ค.ศ. 1939 สมาคมอิสลามญี่ปุนไดจัดประชุมอิสลามโลกขึ้นมีการเชิญผูแทนอิสลาม
จากทั่วโลกรวมถึงหมูเกาะอินดีสตะวันออกเขาเยี่ยมชมที่ทําการรัฐบาล โรงงานอุตสาหกรรม  และ
ศูนยฝกทหาร เพื่อหาเสียงสนับสนุนจากมุสลิมเพื่อความเปนผูนําแหงเอเชีย 

ฮอลันดาประกาศสงครามกับญ่ีปุนเมื่อญี่ปุนเขาโจมตีกองเรือรบอเมริกาที่อาวเพิรล 
เดือนธันวาคม ค.ศ. 1941 ญี่ปุนเขายึดชวาสําเร็จในวันที่ 8 มีนาคม 1942 ทามกลางความยินดี
ของชนพื้นเมือง สจารีกลาวถึงความพายแพของฮอลันดาไววา “สําหรับชาวอินโดนีเซยีสงครามเปน
เพียงการตอสูที่ผูปกครองอาณานิคมฮอลันดาจะถูกพระเจาลงโทษในขั้นสุดทายเนื่องจากความชั่ว 
ความโอหัง และความกดขี่ที่พวกเขานํามาสูอินโดนีเซีย”7  

 
4.1.3.2 นโยบายการปกครองชวา 

นโยบายและมาตราการตางๆที่ญี่ปุนใชในการปกครองชวาตลอดระยะเวลา 3 ป 6 
เดือน มาตราการแรก คือ การปลอยตัวผูนําชาตินิยมออกจากที่คุมขัง และนําตัวชาวดัตชและผูที่มี
เชื้อสายสัมพันธมิตรเขาคุมขังแทน ซูการโนและผูนําชาตินิยมคนอื่นๆสามารถเดินทางกลับชวา 
และญี่ปุนใหการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมการเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุมผูนําชาตินิยม
ภายใตกรอบและความตองการของญี่ปุน ซูการโน (Soekarno) และมูฮัมหมัด ฮัตตา สามารถ
พัฒนาภาพลักษณของตนใหเปนที่ยอมรับจากประชาชนในหมูกรรมกร และชาวนาที่ถูกเกฑณ
แรงงานมารับใชญี่ปุนวาจุดมุงหมายของทั้งสองคนลวนเหมือนกับชาวบานจําเปนตองยอมรวมมือ
กับญ่ีปุนเพื่อใหประเทศชาติของเรามีเอกราช8 

                                                           
7อลิซา ไซนูด ดิน, ประวัติศาสตรอินโดนีเซีย,  แปลโดย เพ็ชรี สุมิตร (กรุงเทพฯ :  มูลนิธิโครงการ

ตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, 2523), 179-180.  
8ภูวดล ทรงประเสริฐ, อินโดนีเซีย : อดีตและปจจุบัน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย,  2539), 283.  
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มาตราการสอง คือ การหาแนวรวมจากองคกรศาสนาอิสลาม ในป ค.ศ. 1943 ญี่ปุนได
รวบรวมองคกรอิสลามทุกแหงเขาอยูภายใตการควบคุมของสภาที่ปรึกษามุสลิมอินโดนีเซีย หรือมี
ชื่อยอวามัสยูมิ (Masyumi : Madjelis Sjuro Muslim in Indonesia) องคกรมัสยูมิในยุคนี้ไดรับ
ความรวมมืออยางเต็มที่จากมุสลิมทั้งสององคกรใหญในชวาคือมุฮัมมะดียะฮ และ นะหฎอตุล อุ
ละมา จึงทําใหมัสยูมิมีเอกภาพมากกวาพรรคมุสลิมอินโดนีเซีย (MIAI : Majlisul Islamil A‘la 
Indonesia) ที่เคยถูกจัดตั้งขึ้นในป ค.ศ. 1937  ญี่ปุนไดใชองคกรมัสยูมิเปนเครื่องมือระดมความ
ชวยเหลือและสนับสนุนตนจากกลุมผูนําทางศาสนาอิสลาม และนักศึกษาศาสนาอิสลาม เพื่อให
กลุมผูนําทางศาสนาอิสลามเหลานี้เขาไประดมจัดตั้งมวลชนชาวนา และสรางจิตสํานึกในหมูผูนํา
ในชนบทเพื่อใหการสนับสนุนนโยบายตางๆของญี่ปุน เจาหนาที่ญี่ปุนเปดโอกาสอยางเต็มที่ใหชาว
มุสลิมมีบทบาทในการบริหารองคกรมัสยูมมิทุกระดับ และอนุญาตใหองคกรมัสยูมิสามารถจัดตั้ง
กองกําลังติดอาวุธของตนเอง และสนับสนุนการเคลื่อนไหวทางศาสนาของกลุมผูนําอยางเตม็ที ่ทาํ
ใหกลุมอิสลามตางๆเกิดความพอใจวาตนไดมีบทบาทในกิจการของรัฐ และทองถิ่นมากกวายุคที่
ดัตชปกครอง  9 

ชวงเวลาแหงการปกครองชวาญี่ปุนประสบความสําเร็จในการใชนโยบายเชิงศาสนา
และการเมืองมากพอสมควร ภาพดังกลาวไดรับการสะทอนออกมาจากหนังสือเร่ือง The Religion 
of Java ผานมุมมองการศึกษาของ Clifford Geertz  นักวิชาการทานนี้เขามาทําการศึกษาศาสนา
ของชนพื้นเมืองในชวาชวงทศวรรษ 1950 ในเมืองโมดโจกูโต ( Modjokuto) บริเวณชวาตะวันออก 
งานศึกษาของทานกลาวถึงการปกครองของญี่ปุนไวดวย เพราะตองการทราบความชัดเจนวา
ญี่ปุนมีสวนเกี่ยวของอยางไรกับการชวยเหลือใหเกิดการประนีประนอมทางการเมืองใหกับ
อินโดนีเซียระหวางกลุมปฏิรูปสมัยใหม กับกลุมอนุรักษ (Kolot) และเหตุผลการรวมพลังของกลุม
สันตรีเขาอยูรวมกันภายใตองคกรมัสยูมิ  

ญี่ปุนแสวงหาความรวมมือจากกลุมผูนํามุสลิมทุกระดับทั้งในระดับชาติและระดับ
ทองถิ่น งานศึกษาของ Geertz สะทอนความพยายามอาศัยผูนํามุสลิมในระดับทองถิ่นเปน
เครื่องมือถายทอดความคิดตอตานชาติตะวันตก และหันมารวมมือกับญี่ปุนเพื่อความสําเร็จของ
มหาเอเชียบูรพา หลักฐานอันแสดงถึงความสัมพันธเชิงบวกระหวางญี่ปุนกับนะหฎอตุล อุละมา 
คือการแตงตั้งให กยาอี ฮาชิม อัชอารี ดํารงตําแหนงประธานองคกรทางศาสนาในชวา และมาดูรา 
(The Office of Religious Affairs for Java and Madura) ในป ค.ศ. 1944  ชวงเวลาการปกครอง
ของญี่ปุนมีทหารญี่ปุนเขามารับตัวผูนํามุสลิมทั้งหมดในเมืองโมดโจกูโต  ทั้งฝายมุฮัมมะดียะฮ 
                                                           

9เร่ืองเดียวกัน, 284.  
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และฝายนะหฎอตุล อุละมา เดินทางไปเขารับการอบรมชี้แนะหลักการแนวความคิดทางการเมือง
โลก และแนวทางการเผยแพรหรือถายทอดหลักความคิดที่ไดรับการอบรมใหกับเพื่อนบาน ผูนํา
มุสลิมในเมืองโมดโจกูโตเลาเหตุการณชวงญี่ปุนเขาปกครองชวาไวดังนี้ 

 
 …ผูนําขบวนการมุฮัมมะดียะฮ และ นะหฎอตุล อุละมา ตองเดินทางไปจาการ

ตาเพื่อศึกษาความรูทางการเมืองจากญี่ปุน ความพยายามของญี่ปุนไมประสบ
ผลสําเร็จเสียทั้งหมด ตอมาผูนําทางศาสนาทั้งสองกลุมสมัครเขารวมในหนวยมนุษย
ระเบิด (Bragang the Barisan Djibaku) ทําหนาที่ปองกันเครื่องบินที่ใชบรรทุก
ระเบิดเพื่อเขาชนกับเครื่องบินขาศึก และทําการตอตานอเมริกันเมื่อมีกองทัพอเมริกัน
บุกชวา ทัศนะคติผูนํามุสลิมใหการสนับสนุนญี่ปุนมาก เพราะกลุมผูนํามุสลิมรูสึก
อิสระไมมีความกดดันทางศาสนาอิสลามเรื่องความขัดแยงระหวางความเชื่อทาง
ศาสนาอันสวนทางกัน มุสลิมสามารถนมัสการรวมกันไดตางจากชวงกอนสงคราม
มุสลิมทั้งสองฝายจะไมนมัสการรวมในมัสยิดเดียวกัน… 

 
มาตราการที่สาม คือ ดานการปกครอง ญี่ปุนปกครองชวาผานชนชั้นนําทองถิ่น และ

แตงตั้งชาวชวาเขาไปดํารงตําแหนงขาราชการระดับสูงแทนที่ขาราชการชาวดัตชที่ถกูควบคมุตัวอยู 
มีการเพิ่มอัตราตําแหนงขาราชการระดับลางเพื่อรองรับคนหนุมสาวพื้นเมืองที่เพิ่งสําเร็จการศึกษา
อีกจํานวนมาก และไดยกเลิกภาษาดัตชในหนวยงานราชการและโรงเรียนตางๆประกาศใหมีการใช
ภาษาอินโดนีเซียเปนภาษาราชการเพียงภาษาเดียว มีการเปดโอกาสใหผูที่ไมมีโอกาสเขาเรียนใน
โรงเรียนดัตชสามารถเขาทํางานในหนวยงานราชการไดเปนครั้งแรก การบริหารปกครองชวาใน
สมัยนี้ประกอบไปดวยชนพื้นเมืองฝายชาตินิยม และผูนําศาสนาในทองถิ่น ความหมายของพวก
ปรียายีแบบเกาที่เปนเจานายประชาชนหรือแขนขาของอํานาจรัฐเร่ิมเปลี่ยนความหมายเปน
ลูกจางในหนวยงานราชการแทน10 

มาตราการที่ส่ี คือ มาตราการทางทหาร ญี่ปุนมีนโยบายเปดกวางในการฝกหัดทาง
ทหารใหกับชนพื้นเมือง ในอดีตดัตชเคยฝกหัดทหารเกณฑ และทหารชนพื้นเมืองเพื่อเขา
ประจําการในกองทัพบกแหงราชอาณาจักรหมูเกาะอินเดียของเนเธอรแลนด (The Royal 
Netherlands Indies Army) แตทหารเหลานี้จะทําหนาที่เหมือนตํารวจทั่วไปใชในกิจการรักษา
ความสงบเทานั้น แตกองทัพชาวพื้นเมืองที่ญี่ปุนสรางขึ้นมาในยุคนี้มีเปาหมายเพื่อชวยเหลือ
                                                           

10ภูวดล ทรงประเสริฐ, อินโดนีเซีย : อดีตและปจจุบัน, 285-286.  
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กองทัพญี่ปุนในการสกัดกั้นการรุกรานของกองทัพสัมพันธมิตรที่จะเกิดขึ้นในหมูเกาะแหงนี้ หนวย
ทหารสําคัญที่ญี่ปุนสรางขึ้นมาในป ค.ศ. 1943 คือหนวยกองกําลังปองกันปตุภูมิ หรือหนวยเปตา ( 
Peta : Pembela tanah Air) กองกําลังหนวยเปตานี้ประกอบดวยกําลังทหารชาวพื้นเมืองที่ไดรับ
การฝกฝนอยางดีจากญี่ปุนหลายกองพัน มีนายทหารญี่ปุนคอยควบคุมดูแล อบรมใหมีความ
จงรักภักดีตอผูนํา มีความกลาหาญดุรายในการตอสู มีความสามัคคีรักพวกพองอยางเต็มที่ และมี
ความเด็ดขาดในการรบทุกรูปแบบ ผูบังคับบัญชาแตละระดับในกองกําลังหนวยเปตานี้ระดมมา
จาก ครู ผูนําทางศาสนา และเจาหนาที่ราชการทั่วไป ในบางกองพันญี่ปุนเปดโอกาสใหมีการ
เผยแพรอุดมการณชาตินิยมอยางเต็มที่โดยเฉพาะในชวงปลายสงคราม  หนวยเปตากลายเปน
หนวยรบหลักที่ชนพื้นเมืองใชตอสูกับดัตชชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง และเปนกองกําลังในการ
สถาปนากองทัพบกแหงชาติอินโดนีเซีย (The Indonesian National Army) ในสมัยเอกราช ป 
ค.ศ. 1944 ญี่ปุนอนุญาตใหองคมัสยูมิจัดตั้งกองทหารของตนขึ้นมาเรียกวากองทัพฮิซบุลลอฮ 
(Hisbullah) คือกองทัพของอัลลอฮเขาทําสงครามตอตานพวกนอกศาสนาชาวคริสตเพื่อปกปอง
ชุมชนมุสลิมในหมูเกาะแหงนี1้1 

 
4.1.3.3 ผลกระทบจากนโยบายการปกครองของญี่ปุน 

 
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ 

สังคมชวาชวงญี่ปุนปกครองเศรษฐกิจโดยรวมของชวาเสื่อมถอยลงอยางมาก ญีปุ่นเอง
มีความตองการสินคาตางๆ เชน น้ํามัน ยางพารา ดีบุก ตลอดชวงสงคราม และเมื่อสงครามใกลจะ
ส้ินสุดลงญี่ปุนยังจําเปนตองระดมสินคาทุกรูปแบบแมกระทั่งทองคําแทง และเศษเหล็กกลับไปยัง
ประเทศเนื่องจากถูกตัดขาดความชวยเหลือจากประเทศตางๆอันสงผลกระทบตอชีวิตความเปนอยู
ของประชาชนในหมูเกาะแหงนี้ดวย ตั้งแตป ค.ศ. 1944 เกิดปญหาการขาดแคลนอาหารทั่วเกาะ
ชวา ชาวบานไมมีอาหารแมแตเสื้อผาสวมใสแถมยังถูกเกฑณแรงงานเพิ่มข้ึน ชาวชนบทบางสวน
ของเกาะชวาถูกบังคับเกณฑแรงงานไปยังดินแดนภายใตการยึดครองของญี่ปุนเพื่อทํางาน
กอสราง และผลิตอาหารเลี้ยงกองทัพญี่ปุนในอิเรียน จายา ในสยาม และในพมา12 การปกครอง

                                                           
11เร่ืองเดียวกัน, 286-287.  
12รายละเอียดเกี่ยวกับการเกณฑแรงงานจากชาวนาไดใน Sato Shigeru,  War,Nationalism, and 

Peasants : Java Under the Japanese Occupation, 1942-1945 (Singapore : Chong Moh Offset Printing 
Pty Ltd,1994), 154-204. 
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ของญี่ปุนสรางความคับแคนใจใหกับชนพื้นเมืองผูทุกขทรมาน ประชาชนตั้งความหวังเฝารอเอก
ราชที่ไดรับการบอกเลาจากกลุมนักชาตินิยม และเตรียมพรอมใหความรวมมือเพื่อปลดปลอย
ตัวเองจากการเปนอาณานิคม 

 
ผลกระทบทางการเมือง 

เมื่อกระแสเรียกรองเอกราชจากชนพื้นเมืองรุนแรงขึ้นพรอมกับแนวโนมความพายแพ
ใหกับสัมพันธมิตรปรากฏออกมา รัฐบาลญี่ปุนเริ่มคิดจะมอบเอกราชแกอินโดนีเซียตั้งแตเดือน
กันยายน ค.ศ. 1944  รัฐบาลญี่ปุนอนุญาติใหจัดตั้งสภาที่ปรึกษา (Sanyo Kaigi) เพื่อมอบเอกราช
และคณะกรรมการสํารวจเตรียมการมอบเอกราชแกอินโดนีเซีย (BPUPKI : Badan Penyelidik 
Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia หรือภาษาอังกฤษคือ The Committee for 
the Investigation of indonesian Independence) รัฐบาลญี่ปุนเชิญประชาชนกลุมตางๆเขารวม  
เปนสมาชิกอาทิเชน กลุมผูนํามุสลิม กลุมผูนําชาตินิยม กลุมผูนําทองถิ่น และกลุมขาราชการ
พื้นเมือง13 ภายในกลุมมุสลิมมีแกนนําขบวนการ นะหฎอตุล อุละมา เขารวมอยูทั้งสองหนวยงาน 
นะหฎอตุล อุละมา เสนอวารัฐอินโดนีเซียที่กําลังจะเกิดขึ้นประธานาธิบดี และรองประธานาธิบดี
ตองเปนมุสลิม และอิสลามควรเปนหลักการพื้นฐานของรัฐ  กลุมผูนําพื้นเมืองชวาพยายามประชุม
เพื่อหาขอสรุปถึงแนวทางแหงรัฐอินโดนีเซียอยางลับๆเนื่องจากมีความขัดแยงทางแนวความคิด
ระหวางกลุมอิสลาม และกลุมชาตินิยมตลอดระยะเวลาระหวางเดือนกุมภาพันธ – เมษายน ค.ศ. 
1945  กลุมอิสลามนําโดย กยาอี บากัส ฮะดีคัสโม(Bagus Hadikusmo)  กยาอี อับดูล กะฮอร มุ
ซอกีร (Abdul Kahar Muzakkir) กยาอี อะบิคุซโน โตโกรซุโจโซ (Abikusno Tjokrosujoso) กยาอี 
กีบังซอ (Kebangsaan)  และกยาอี วาฮิด อัชอารี กลุมชาตินิยมนําโดย ซูการโน ฮัตตะ และซูโปโม 
(Supomo) กลุมอิสลามเสนอแนวคิดศาสนาอิสลามควรเปนพื้นฐานของรัฐอินโดนีเซีย และเสนอวา
ประธานาธิบดีควรเปนมุสลิม อิสลามเปนศาสนาของรัฐ  ใหมีหนวยงานทําหนาที่เกี่ยวกับกฎหมาย
อิสลาม และใหวันศุกรเปนวันหยุดประจําชาติ แตกลุมชาตินิยมไมเห็นดวยกับแนวคิดรัฐอิสลาม
ของกลุมมุสลิม กลุมชาตินิยมเสนอวาความเปนรัฐเดียวกันไมควรยุงเกี่ยวกับเร่ืองศาสนา ฮัตตะ 
และ ซูโปโม เสนอวากิจการของรัฐควรแยกออกจากกิจการของศาสนา ศาสนาอิสลามอาจเปนสวน

                                                           
13Bahtiar. Effendy, Islam and the State in Indonesia  (Singapore : Institute of Southeast 

Asian Studies, 2003) 28-37. 
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หนึ่งของอินโดนีเซียแตอินโดนีเซียทั้งหมดมิใชมุสลิม ถาอินโดนีเซียเปนรัฐอิสลามแลวจะเกิดปญหา
ชนกลุมนอยตามมาภายหลัง ฉะนั้นสาธารณะรัฐใหมจะตองไมยึดมั่นในศาสนาใดศาสนาหนึ่ง 14 

การถกเถียงกันระหวางกลุมมุสลิมและกลุมชาตินิยมพยายามแสวงหาความรวมมือ
ระหวางกันผนึกกําลังเรียกรองเอกราชจากญี่ปุน เดือนมีนาคม 1945 ทั้งสองกลุมทําขอตกลง
รวมกันรางกฎบัตรจาการตา (Jakarta Charter) กําหนดใหความเชื่อในพระเจาองคเดียว และ
ประธานาธิบดีตองเปนมุสลิมและปฏิบัติตามกฎชารีอะหคือแนวทางพื้นฐานแหงรัฐอินโดนเีซยี และ
ตกลงเลือกซูการโนใหดํารงตําแหนงประธานาธิบดี และฮัตตะทําหนาที่รองประธานาธิบดี15 
กองทัพญี่ปุนเริ่มยอมใหคณะกรรมการสอบสวนเพื่อใหเอกราชแกอินโดนีเซียประชุมอยางเปน
ทางการครั้งแรกปลายเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1945 การประชุมเตรียมการเพื่อเรียกรองเอกราช 
วันที่ 1 มิถุนายน 1945  ซูการโนไดเสนอหลักปญจศีล (Pancasila) ข้ึนเปนอุดมการณพื้นฐานแหง
รัฐอินโดนีเซียเพื่อสรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันใหเกิดขึ้นภายในรัฐเอกราช ซูการโนแสดง
ทัศนะสนับสนุนหลักปญจศีลของตนวา “การจะกอต้ังรัฐชาติอินโดนีเซียนั้นจะตองหันกลับไปดูวา
อะไรคือพื้นฐานความเปนประชาชาติอินโดนีเซีย “รัฐชาติอินโดนีเซีย” ไมไดมีความหมายแคบอยู
เพียงคําวา “รัฐ” เทานั้นแตยังหมายรวมถึงความเปนมาอันยาวนานผูกพันบรรพบุรุษของพวกเรา
กับดินแดนแหงนี้ ฉะนั้นรัฐอินโดนีเซียจะตองสรางความรูสึกวาตนเปนพวกเดียวกันในหมู
ประชาชนอินโดนีเซียดวยหลักการพื้นฐาน 5 ประการ คือ ความเคารพเชื่อถือในพระเจาองคเดียว 
ความมีมนุษยธรรมเมตตาตอเพื่อนมนุษย ความเปนชาติเดียวกัน ยึดถือในระบอบประชาธิปไตย 
และความยุติธรรม”  

การเลือกแนวทางแหงรัฐอยูที่การตัดสินใจของกลุมผูนํามากกวาการเลือกของ
ประชาชนการประชุมคร้ังที่สอง 10 กรกฎาคม ค.ศ. 1945 คณะกรรมการไดกําหนดเขตแดนของรัฐ
ใหมและรับรองรัฐธรรมนูญฉบับป ค.ศ. 1945  15 สิงหาคม 1945 ญี่ปุนประกาศยอมแพตอฝาย
สัมพันธมิตร ผูนําอินโดนีเซียไดรับแรงกดดันจากกลุมคนหนุม (The Pemuda)ใหใชความรุนแรง
เพื่อเรียกรองเอกราชจากญี่ปุนสงผลตอการตัดสินใจประกาศเอกราชในเชาวันที่ 17 สิงหาคม ค.ศ. 
1945 ของซูการโน และมูฮัมมัด ฮัตตา และเปลี่ยน BPUPKI มาเปนคณะกรรมการกลางแหงชาติ
อินโดนีเซีย (KNIP) ประกอบดวยสมาชิก 135 คน มีจุดประสงคเพื่อจัดตั้งรัฐบาลใน 8 จังหวัด และ
ใหรัฐบาลกลางตั้งอยูในชวา KNIP ยกเลิกขอตกลงในกฎบัตรจาการตาสรางความไมพอใจอยาง

                                                           
14Ibid., 28-37. 
15Indonesia : The National Revolution,1945 - 1950  [online], accessed 20 January 2004 . 

Available from http://lcweb2.loc.gov/cgi-bin/query/r?frd/cstdy:@field(DOCID+id0030) 
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มากในกลุมอิสลาม กลุมอิสลามมองวากลุมชาตินิยมไมมีความจริงใจ และคําสัญญาของกลุม
ชาตินิยมไดใหความหวังที่ไมมีทางเปนจริง 

 
4.1.4 นะหฎอตุล อุละมากับการตอสูเพื่อเอกราชของสาธารณะรัฐอินโดนีเซีย  

 
เมื่อญ่ีปุนพายแพแกสัมพันธมิตรแลวชวาและสาธารณะรัฐใหมตกอยูในสถานการณ

การทําสงครามกับอาณานิคมตะวันตก เอกสารหลักฐานทางประวัติศาสตรสวนใหญเกี่ยวของกับ
การดําเนินกิจกรรมของกลุมผูนําชาตินิยมในฐานะผูนําของสาธารณะรัฐอินโดนีเซียเพื่อเรียกรอง
และแสดงความเปนประเทศเอกราช เอกสารที่กลาวถึงบทบาทของกลุมมุสลิมโดยเฉพาะขบวนการ
นะหฎอตุล อุละมา มีอยูนอยมากแทบจะไมมีการกลาวถึงเลยดวยซ้ําทั้งที่ระยะเวลากอนหนานั้น
กลุมอิสลามมีบทบาทสูงมากทางการเมืองและสังคม 

การศึกษาบทบาทของขบวนการ นะหฎอตุล อุละมา ในยุคสงครามการตอสูเพื่อเอก
ราชอินโดนีเซีย ผูเขียนตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับบทบาทของขบวนการ นะหฎอตุล อุละมา ไว 2 
ประการ ประการแรกมองวาขบวนการ นะหฎอตุล อุละมา หันหลังใหกับกิจกรรมทางการเมือง
เพราะความขัดแยงภายในกลุมมุสลิม และกลุมชาตินิยม แตความเปนไปไดของประเด็นนี้มีอยู
นอยมากเพราะขบวนกา นะหฎอตุล อุละมา กาวเขามามีบทบาทสําคัญทางการเมืองแลวไมนาจะ
ถอนตัวไปงายดายเพียงแคปญหาความขัดแยง และสถานการณความสับสนทางการเมือง  

ประการที่สองมองวาในความเปนจริงนะหฎอตุล อุละมา ยังคงดําเนินกิจกรรมทาง
การเมืองอยูเพียงแตไมมีการบันทึกไว เพราะความขัดแยงกับกลุมชาตินิยมซึ่งขณะนั้นมีอํานาจเปน
ผูนํารัฐบาลสาธารณะอินโดนีเซีย และอาจหันเขาไปรวมมือกับขบวนการเคลื่อนไหวทางศาสนา
อิสลามภายในกลุมมุสลิม สมมุติฐนประการหลังมีความเปนไปไดสูงมีเอกสารบางชิ้นสนับสนุน
เหตุผลดังกลาว อาทิเชนงานศึกษาของ Zamakhsyari Dhofier เร่ือง The Pesantren Tradition : 
The Role of the Kyai Maintenance of Traditional Islam in Java กลาวถึงบทบาทของฮาชิม อัช
อารี ไวส้ันๆวา “อัชอารีเสียชีวิตในป ค.ศ. 1947 เขาไดรับการยกยองใหเปนวีรบุรุษแหงชาติเอกราช 
(Pahlawan Kemerdekaan Nasional) ปรากฏในญัตติของประธานาธิบดีเลขที่ 294/1964 
เพราะวาทานไดชวยเหลือรัฐบาลทําการตอสูกับดัตชเพื่อปกปองเอกราชใหแกอินโดนีเซีย” 
หลักฐานที่ Dhofier อางถึงความยกยองในตัวอัชอารีจากประธานาธิบดีซูการโนนั้นเกิดขึ้นหลังจาก
เหตุการณนั้นผานพนไปแลวมากกวา 15 ป ความสัมพันธระหวางมุสลิมขบวนการ นะหฎอตุล อุ
ละมา กับประธานาธิบดีในฐานะอดีตผูนําขบวนการชาตินิยมอาจมีรูปแบบความสัมพันธตางจาก
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หวงเวลาแหงสงครามระหวางป ค.ศ. 1945 – 1949 และป ค.ศ. 1964 ประธานาธิบดีซูการโน
ประสบกับ ปญหาความไมมั่นคงในอํานาจประธานาธิบดีจําเปนตองหาแนวรวมเพื่อรักษาอํานาจ
ไวคํายกยองอัชอารีวาเปนผูชวยเหลือรัฐบาลในการตอสูกับดัตชไมมีน้ําหนักความนาเชื่อถือถา
คําพูดดังกลาวชี้นําเพื่อสรางความเขาใจวาอัชอารีประธานขบวนการนะหฎอตุล อุละมา รวมมือกบั
รัฐบาลทําการตอตานดัตช แมวา Dhofier จะกลาวถึงบทบาทของนะหฎอตุล อุละมา วาไดรวมมือ
กับกองทหารมุสลิมฮิซบุลลอฮญี่ปุนไดเคยตั้งไวตอสูกับดัตชชวง ค.ศ. 1945 – 194916 โดยมีกยาอี 
ฮาชิม อัชอารีผูนําของ นะหฎอตุล อุละมา ขณะนั้นเปนแกนนําการตอตานในระหวางป ค.ศ. 1945 
– 1947   กยาอี ฮาชิม อัชอารี ไดตัดสินใจประกาศญิฮาดเพื่อตอตานดัตช  และชักชวนมิใหมุสลิม
อินโดนีเซียเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญดวยเรือของชาวดัตช การตัดสินใจลุกขึ้นมาตอสูกับดัตช
ของ นะหฎอตุล อุละมา เกิดขึ้นจากความเห็นพองกันในหมูมุสลิมขนบธรรมเนียมปฏิบตัโิดยเฉพาะ
ในชวาตะวันออกและชวากลางแตมิไดรวมมือกับฝายรัฐบาลสาธารณะรัฐในขณะนั้น 17 

 
 

4.2 บทบาทของขบวนการนะหฎอตลุ อุละมายุคหลังเอกราช (1950 – 1973) 
 

4.2.1 ยุคการทดลองใชระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย (ค.ศ. 1950 – 
1957) 
 
 ภายหลังการไดรับเอกราชอยางเปนทางการจากดัตชในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1949 แลว
กลุมผูนําของสาธารณะรัฐอินโดนีเซียที่กุมอํานาจทางการปกครองอินโดนีเซียในขณะนั้นตอง
ประสบกับการหาทางแกไขปญหาความตกต่ําทางเศรษฐกิจ ความขัดแยงทางการของกลุม
การเมืองตางๆ และความไมมั่นคงทางการเมือง กลุมผูนําตองหาแนวทางรวมเพื่อเปนแนวทางการ
ปกครองของสาธารณะรัฐใหม กลุมผูนําชาตินิยมหลายทานผูชื่นชมกับแนวทางประชาธิปไตยตาม
แบบการปกครองในประเทศตะวันตก และอยากเห็นประเทศอินโดนีเซียมีรัฐบาลชนพื้นเมือง
ปกครองประเทศดวยระบอปประชาธิปไตย ไดเสนอใหมีการใชแนวทางการปกครองตามระบอป

                                                           
16 Zamakhsyari Dhofier, The Peasantren Tradition : The Role of the Kyai in the 

Maintenance of Traditional Islam in Java (Tempa, Arizona : Arizona State University , 1999),89. 
17Ibid.,75-76.  
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ประชาธิปไตยในสาธารณะรัฐอินโดนีเซียขึ้นครั้งแรกโดยมีซูการโนดํารงตําแหนงประธานาธิบดี
ประมุขของประเทศ  
 สภาพการสูญเสียผลประโยชนทางเศรษฐกิจทั้งดานเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมที่
ไดรับผลกระทบมาตั้งแตยุคสงครามญี่ปุนมาถึงการปฏิวัติกูเอกราช  สงผลใหชวาตองประสบ
ปญหาการผลิตอาหารไมเพียงพอเลี้ยงดูประชากรขณะที่อัตตราการเพิ่มของจํานวนประชากร และ
การกระจุกตัวของประชาชนในเขตเมืองมีสูงขึ้น และปญหาเงินเฟอ ประชาชนตั้งความหวังวา
รัฐบาลใหมภายใตการปกครองแบบประชาธิปไตยจะสามารถแกไขปญหาความทุกขยากใหหมด
ไปได เพราะมีสัญญาณที่ดีทางการเมือง คือการเปดกวางการแสดงออกทางการเมืองอยางเสรี ทํา
ใหนักการเมืองฝายพลเรือนไดหันมาจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นมากมายหลายพรรคในจาการตา เชน
พรรคสังคมนิยมอินโดนีเซีย (Partai Socialis Indonesia : PSI) นําโดย ซูตัน ซาหรีร  พรรคกรรมา
ชน (Partai Murba Proletarian : PMP) กลุมสมาชิพรรคสังคมนิยมผูชื่นชมแนวทางคอมมิวนิสต  
พรรคคอมมิวนิสตอินโดนีเซีย(Partai Kommunist Indonesia : PKI) ภายใตการนําของ ไอดิต 
(Aidit) กลุมผูนับถือศาสนาคริสตไดรวมตัวกันจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นมา 3 พรรคเพื่อตอสูกับกลุม
มุสลิมไดแก พรรคโปรเตสแตนต (Partai Protestant : PP) พรรคคริสเตียนอินโดนีเซีย (Partai 
Kristen Indonesia : Parkindo) พรรคคาทอลิก (Partai Katholik : PK) 18สวนฝายมุสลิมนั้น
พรรคมัสยูมิยังคงเปนพรรคที่สามารถรวมองคกรตางๆของกลุมมุสลิมที่มีพื้นฐานแนวความคิด
แตกตาง และขัดแยงเขาไวดวยกัน  
   

4.2.1.1 การแยกตัวออกจากมัสยูมิ 
 กลุมนะหฎอตุล อุละมา ไดเร่ิมอุทิศตัวเขามาทํางานดานการเมืองรวมกับพรรคมัสยูมิ
ตั้งแตป ค.ศ. 1943 ทั้งที่มีพื้นฐานแนวความคิดทางศาสนาที่แตกตางและขัดแยงกันอยางสุดโตง
ระหวางนักการศาสนาหัวกาวหนากับนักการศาสนาแนวจารีต แตพวกเขาจําเปนตองยุติความ
ขัดแยงกันเอาไวชั่วคราว และหันมาปรองดองกันเพื่อจุดประสงครวมในการตอสูทางการเมืองเพื่อ
อิสระภาพจากการตกเปนอาณานิคม เมื่อการตอสูกับอาณานิคมดัตชส้ินสุดลงเอกราของชาติมี
ความมั่น และการเปดกวางทางแนวคิดในยุคเสรีนิยมประชาธิปไตยไดกระตุนใหบรรยากาศแหง
การแสดงความคิดเห็นอยางอิสระระหวางมุสลิมกลุมตางๆภายในพรรคมัสยูมิมีมากขึ้น 
บรรยากาศความขัดแยงทางความคิดระหวางมุสลิมหัวกาวหนาสมาชิกของขบวนการมุฮัมมะดี
                                                           

18ภูวดล ทรงประเสริฐ, อินโดนีเซีย:อดีตและปจจุบัน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
,  2539),  318.  
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ยะฮเดิมกับกลุมมุสลิมมุสลิมหัวอนุรักษของ นะหฎอตุล อุละมา ไดหวนกลับมาอีกครั้งความ
ขัดแยงดังกลาวมีสวนทําใหมุสลิมนะหฎอตุล อุละมา แยกตัวออกจากพรรคมัสยูมิ ชวงระยะเวลา 
8 ปที่อยูรวมกันภายในพรรคมัสยูมิมุสลิมสองกลุมนี้ตางก็พยายามชวงชิงอํานาจความเปนผูนํา
ภายในพรรคมัสยูมิอยูแลวนัยยะของความขัดแยงแฝงอยูในความคิดของสมาชิกทั้งสองกลุมอยู
ตลอดเวลาแตไมแตกหักออกจากกันเพราะเงื่อนไขความรวมมือทางการเมืองรวมกัน  

เหตุผลการแยกตัวออกมาตั้งพรรคการเมือง นะหฎอตุล อุละมา (Nahadaltul Ulama : 
NU) ของกลุมมุสลิมหัวอนุรักษ จากหลักฐานของกลุมผูนํา นะหฎอตุล อุละมา พวกเขาไดชี้แจงวา
เหตุผลสําคัญ 3 ประการอันสงผลใหการประชุมของ นะหฎอตุล อุละมา ในเดือนเมษายน ณ 
เมืองจัมบังมีมติใหลาออกจากการเปนสมาชิกของมัสยูมิ ประการแรก คือ กลุมมุสลิมหัวกาวหนา
ตองการลดอํานาจของ นะหฎอตุล อุละมาจากการประชุมพรรคมัสยูมิคร้ังที่ 4 ไดมีมติออกมาให
เปลี่ยนแปลงสถานะภาพของสภาที่ปรึกษา (Majlis Syuro) จากเดิมที่เคยมีอํานาจเต็มในการ
กําหนดนโยบายของพรรคมัสยูมิใหทําหนาที่เพียงแคที่ปรึกษาของพรรคเทานั้น สภานี้มีสมาชิกของ
นะหฎอตุล อุละมา กุมอํานาจอยู ฉะนั้นนโยบายดังกลาวมีข้ึนเพื่อตองการลดบทบาท และอํานาจ
ของนะหฎอตุล อุละมา ในการออกมติ และการออกกฎระเบียบเพื่อกําหนดแนวทางของพรรคทุก
เร่ือง  การลดบทบาท และอํานาจของ นะหฎอตุล อุละมา ในมัสยูมิดังกลาวทําให นะหฎอตุล อุ
ละมา มีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเหลือเพียง 8 ที่นั่งในสภาทั้งที่ นะหฎอตุล อุละมา มี
สมาชิกจํานวนมากอยูในพรรคมัสยูมิ กลุม นะหฎอตุล อุละมา ไมพอใจการกระทําดังกลาวมาก
เพราะทําใหเปาหมายหลักของพวกเขา คือการเขามามีจํานวนที่นั่งในสภาผูแทนราษฎรใหไดมาก
ที่สุดถูกขัดขวางจากสมาชิกกลุมหัวกาวหนา19 

ประการที่สอง บรรดาผูนํา นะหฎอตุล อุละมา มีความรูสึกตลอดเวลาวาพวกเขาถูก
มองดวยความรูสึกเหยียดหยามจากบรรดานักการเมืองผูจบการศึกษามาจากยุโรป และอเมริกาที่
ไมใชสมาชิก นะหฎอตุล อุละมา ในมัสยูมิ ความรูสึกไมพอใจกันระหวางสมาชิกหัวกาวหนากับ
กลุมผูนําศาสนาของ นะหฎอตุล อุละมา แสดงออกอยางชัดแจงในการประชุมคณะรัฐมนตรีใน
เดือนมีนาคม ค.ศ. 1952 พวกเขาไดรับการเหยียดหยามจากคณะรัฐมนตรียกเวนรัฐมนตรี
กระทรวงการศาสนาเพราะเปนคนของ นะหฎอตุล อุละมา กลุมรัฐมนตรีดูหมิ่นการทําหนาที่
ปกปองขนบธรรมเนียมของมุสลิมในชนบท และมองวาสมาชิกของ นะหฎอตุล อุละมา ไมมีความ

                                                           
19Asmawi, PKB Jendela Politik Gus Dur ( Yogyakarta : Titian Llahi Press, 1999), 14-15. 
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เหมาะสมจะมาเปนผูนําพรรคการเมือง พวกเขาเหมาะสมกับการเปนผูนําโรงเรียนสอนศาสนา 
และอิหมามประจํามัสยิดมากกวา20 

ประการที่สาม เกิดจากปญหาความผิดพลาดในการทํางานของรัฐมนตรีกระทรวงการ
ศาสนา วาฮิด ฮาชิมดํารงตําแหนงรัฐมนตรีกระทรวงการศาสนามาตั้งแต ป ค.ศ. 1949 รวมกับ
รัฐบาลถึง 4 สมัยกอน นะหฎอตุล อุละมา จะประกาศถอนตัว ออกจากการเปนสมาชิกของ
พรรคมัสยูมิ ตลอดเวลาที่ทํางานในกระทรวงการศาสนาเขาไดรับการนับถือจากชาวมุสลิมชวา
อยางมาก แตการทํางานรวมกับคณะรัฐมนตรีชุดที่ 5 วาฮิด ฮาชิมตองประสบปญหาการสูญเสีย
อํานาจในการบริหารใหกับกลุมรัฐมนตรีหัวกาวหนา และมีปญหาขัดของในการจัดการเพื่ออํานวย
ความสะดวกใหแกมุสลิมอินโดนีเซียที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ ในป ค.ศ. 1951 ทําใหมุสลิม
หลายพันคนไมสามารถเดินทางไปมักกะฮได ในฐานะรัฐมนตรีเขาตองรับผิดชอบตอความ
ผิดพลาดที่เกิดข้ึน ความผิดพลาดดังกลาวทําใหมุสลิมลดความเชื่อถือในตัววาฮิด ฮาชิมลง และ
เกิดกระแสการตอตานทานในสภา บรรยากาศความตึงเครียดที่เกิดขึ้นนี้สงผลให วาฮิด ฮาชิม และ
สมาชิกนะหฎอตุล อุละมา ตัดสินใจลาออกจากคณะรัฐมนตรี และหันไปตั้งพรรคการเมืองตาม
แนวทางความคิดของนะหฎอตุล อุละมา21 

 
4.2.1.2 หลักการของพรรคนะหฎอตุล อุละมา 

นะหฎอตุล อุละมา ไดแสดงความชัดเจนในจุดยืนแนวความคิดทางศาสนา-การเมือง
ใหประจักษตอประชาชนมุสลิมชวาโดยมีอุดมการณพื้นฐานของนะหฎอตุล อุละมา อยู 2 ประการ 
ดังนี้ 

1. มุงมั่นสนับสนุนใหมีการนําการตีความทางกฎหมายอิสลามมาปรับใชในสังคม
มุสลิมอยางสอดคลองกับแนวทางของสํานักคิดทางนิติศาสตรสํานักใดสํานักหนึ่ง
ในสี่สํานักคิดที่สําคัญของนิกายซุนนี่ คือ ชาฟอี ฮะนาฟ มาลิกิ และฮัมบาลี 

2. สนับสนุนใหมีการนําหลักคําสอนทางศาสนาอิสลามมาประยุกตปรับใชในสังคม 
 
เปาหมายทางการเมืองของ นะหฎอตุล อุละมา คือ ตองการใหรัฐชาติวางอยูบน

พื้นฐานของอิสลาม รัฐตองสรางหลักประกันเพื่อปกปองสิทธิพื้นฐานในความเปนมนุษย ให

                                                           
20Ibid., 15.  
21Barton Greg, Abdurrahman Wahid : Muslim Democrat, Indonesian President : A view 

From the Inside (Australia : University of New South Wales, 2002), 49-50.  
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อิสระภาพในการยอมรับนับถือศาสนา และอิสระภาพในการแสดงความคิดเห็น แตการแสดงความ
คิดเห็นนั้นตองอยูบนพื้นฐานของการไมทํารายผูอ่ืนใหไดรับความเสียหาย เปาหมายทางการเมือง
ของนะหฎอตุล อุละมา วางอยูบนแนวคิดเรื่องความสงบ การประนีประนอม ความเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกัน การแกปญหา และการปรับตัว มองวาการมีความสัมพันธกับกลุมคนทุกกลุมอยาง
ยาวนานไมสรางอันตรายแกอิสลาม นะหฎอตุล อุละมา ไดชี้ใหเห็นถึงความสามารถของพวกเขา
ตอการมีสวนรวมในการสรางแนวทางของหลักปญจศีล และกฎบัตรจาการตาอันเปนสวนหนึ่งของ
การกําหนดทิศทางของรัฐธรรมนูญฉบับป 1945 เพื่อใหรัฐบาลคํานึงถึงความสําคัญของมุสลิม 
โดยเฉพาะเรื่องหลักความเชื่อพระเจา อันเกิดจากความใสใจของนะหฎอตุล อุละมา  วาฮิด ฮาชิม
ไดกลาวถึงเปาหมายสําคัญของนะหฎอตุล อุละมา ในเดือนกันยายน ค.ศ. 1953 วาเปาหมาย
สําคัญของพรรคนะหฎอตุล อุละมา คือการยกระดับชีวิตความเปนอยูของชุมชนอิสลามใน
อินโดนีเซียใหดีที่สุด22 
 การแสดงจุดยืนของกลุมผูนํา นะหฎอตุล อุละมา ดังกลาวสรางความประทับใจตอ
กลุมนักการศาสนามุสลิมทั่วไป  B.J. Boland เสนอวาผูนําของ นะหฎอตุล อุละมา มีลักษณะรวม
ระหวางความเปนนักขนบธรรมเนียมนิยม และนักชาตินิยมผสมกัน ภาพของความเปนนักการเมอืง
มุสลิมอนุรักษนิยมดึงดูดใหบรรดากยาอี และอุละมา ชื่นชมในแนวทางของพวกเขามากขึ้น  
 

4.2.1.3 การแสดงบทบาทในฐานะพรรคการเมือง (ค.ศ. 1952 – 
1973) 
ภายหลังจาก นะหฎอตุล อุละมา ลาออกจากพรรคมัสยูมิแลวพวกเขายังสามารถกลับ

เขามารักษาอํานาจทางการเมืองในฐานะพรรครวมรัฐบาลในยุคของนายกรัฐมนตรีอาลี ซัสโตรอา-
มิดโจโจ (Ali Sastroamidjojo) กรกฎาคม ค.ศ. 1953 ถึง กรกฎาคม ค.ศ. 1955 ไดอีกครั้ง ชวง
ระยะเวลานี้พรรคคอมมิวนิสตพยายามสรางความสัมพันธที่ดีกับ นะหฎอตุล อุละมา เพื่อลด
กระแสการตอตานจากกลุมผูนําศาสนา และขยายเครือขายของสมาชิกเขาไปยังพื้นที่ในชนบทได
สะดวกมากขึ้น เพราะฐานเสียงสนับสนุน นะหฎอตุล อุละมา คือกลุมชาวนาในชนบท นะหฎอตุล 
อุละมา ยังคงแสดงบทบาททางการเมืองดวยภาพลักษณของพรรคการเมืองที่มีความเปนกลาง 

                                                           
22J. B. Boland, “The Struggle of Islam in Modern Indonesia (1950-1955)” in Reading on 

Islam in Southeast Asia ed. Ibrahim, Ahmad   Siddique, Sharon and Hussain Yasmin   (Singapore : 
Institute of Southeast Asia Studies, 1985),137-142. 
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และซื่อตรง เห็นไดจากการที่ผูนําพรรค นะหฎอตุล อุละมา เรียกรองใหรัฐบาลลาออกเพื่อแสดง
ความรับผิดชอบตอการดําเนินนโยบายทางดานเศรษฐกิจ และความมั่นคงที่ลมเหลวแมวาพวกเขา
จะอยูในฐานะพรรครวมรัฐบาล การเรียกรองดังกลาวมีผลใหนายกรัฐมนตรีอาลี ซัสโตร-อามิดโจโจ
ตัดสินใจลาออกในวันที่ 20 กรกฎาคม 1955 การทํางานของ นะหฎอตุล อุละมา แสดงใหเห็นวา
พวกเขาใหความสําคัญกับเปาหมายทางการเมืองมากกวาการยึดติดกับบทบาทเชิงบุคคลของกลุม
ผูนํา เพราะหลังจากวาฮิด ฮาชิมเสียชีวิตลงในเดือนเมษายน 1953 สมาชิกของ นะหฎอตุล อุละมา 
สามารถทําหนาที่ในทางการเมืองตามหลักการของพรรคไดสมบูรณ และมีความชัดเจน 

 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 1955 การจัดตั้งรัฐบาลผสมใหมข้ึนมาประกอบดวยพรรคมัสยู
มิ พรรคสังคมนิยม พรรคซาเรคัตอิสลาม และนะหฎอตุล อุละมา โดยมีนายบรุฮานุดดีน ฮาราฮัฟ 
(Burhanuddin Harahap) ผูนําพรรคมัสยูมิดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี ชวงระยะเวลาที่รัฐบาล
ชุดนี้บริหารงานไดจัดใหมีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกเกิดขึ้นในเดือนกันยายน 1955 เมื่อการเลอืกตัง้
ส้ินสุดลงแลวรัฐบาลชุดนี้ไดประวิงเวลาออกไปเพื่อสับเปล่ียนขาราชการประจําที่สนับสนุนรัฐบาล
ข้ึนมามีอํานาจ และสนองตอบผลประโยชนของกลุมตนในอนาคต นะหฎอตุล อุละมา ไดรวมกัน
ถอนตัวออกจากการเปนพรรครวมรัฐบาลในเดือนมกราคม 1956 มีผลใหรัฐบาลรักษาการของนาย 
บรุฮานุดดีน ฮาราฮัฟ จําตองลาออกในเดือนมีนาคมปเดียวกันเพื่อหลีกทางใหสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรที่ไดรับการเลือกตั้งมานานเกือบปมีโอกาสเขามาจัดตั้งรัฐบาลผสม23 

การทํางานของพรรค นะหฎอตุล อุละมา หลังการลาออกจากพรรคมัสยูมิสรางความ
ประทับใจใหกับประชาชนหลายอยาง ประชาชนรูสึกวา นะหฎอตุล อุละมา มีเปาหมายทาง
การเมืองที่ชัดเจนไมคลุมเครือเหมือนมัสยูมิ และเปนตัวแทนของอิสลามอยางแทจริง มุสลิมชวา
เชื่อมั่นวา นะหฎอตุล อุละมา มีความสามารถธํารงรักษาหลักการสําคัญของอิสลามใหคงอยูคูกับ
สังคมได ในการเลือกตั้งครั้งสําคัญเดือนกันยายน ค.ศ. 1955 นี้น ะหฎอตุล อุละมา ใชรูปโลกกลม 
และดวงดาวเกาดวงแทนนักบุญทั้งเกาของชวาเปนสัญลักษณของพรรค เนื่องจากรัฐบาล
กําหนดใหแตละพรรคการเมืองจึงตองมีสัญลักษณของตัวเองเพราะประชาชนสวนใหญอาน
หนังสือไมออก การใชสัญลักษจึงเปนสิ่งสําคัญสําหรับประชาชนกลุมนี้พวกเขาจะลงคะแนนเสียง
ดวยการจิ้มสัญลักษณพรรคของผูสมัครที่ตนเลือก การแสดงจุดยืนในฐานะตัวแทนอิสลามทําให 
นะหฎอตุล อุละมา ไดรับคะแนนเสียงทวมทนกลายเปนพรรคการเมืองสําคัญหนึ่งใน 4 ที่ได
คะแนนเสียงขางมาก จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งหมด 257 คน ตามลําดับดังนี้ 
                                                           

23ภูวดล ทรงประเสริฐ, อินโดนีเซีย:อดีตและปจจุบัน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
,  2539), 211-212. 337,351.  
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พรรคพรรคชาตินิยมมีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 57 ที่นั่ง จากจํานวนผูสมัครทั้งหมดรอยละ 
22.3 พรรคมัสยูมิ มีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 57 ที่นั่ง หรือรอยละ 20.9 พรรค นะหฎอตุล 
อุละมา มีคะแนนเสียงมาเปนอันดับสามมีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 45 ที่นั่ง หรือรอยละ 
18.4 พรรคคอมมิวนิสต มีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 39 ที่นั่ง หรือรอยละ 16.4 24 
 

 
ภาพที่ 8 สัดสวนพรรคการเมืองที่ไดรับเสียงสนับสนุนจากการเลือกตั้ง ป ค.ศ. 1955  
ที่มา : B. R. Cribb, Historical Atlas of Indonesia [map] (Honolulu : University of Hawaii 
Press,2000),163. 

 
กลุมประชาชนผูสนับสนุนนะหฎอตุล อุละมา สวนใหญคือกลุมนักการศาสนา สันตรี

ในเปซันเตรียนของ นะหฎอตุล อุละมา และกลุมชาวนาชวา เขตพื้นที่ฐานเสียงสําคัญของ นะหฎอ
ตุล อุละมา คือบริเวณชวาภาคกลาง และชวาตะวันออก เห็นไดจากแผนที่แสดงสัดสวนการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในชวาขางบน นะหฎอตุล อุละมา ไดรับเสียงสนับสนุนในชวาตะวันออก
มากที่สุดเนื่องจากพื้นที่นี้คือฐานที่มั่นของเปซันเตรียนสําคัญของนะหฎอตุล อุละมา ไดแกเปซันเต

                                                           
24ภูวดล ทรงประเสริฐ, อินโดนีเซีย:อดีตและปจจุบัน, 350-351.  และ J. B. Boland, “The 

Struggle of Islam in Modern Indonesia (1950-1955)” in Reading on Islam in Southeast Asia,141. 
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รียนทัมบัคเบรัซ เปซันเตรียนเตบูเร็ง และเปซันเตรียนเดนันยาร ณ เมืองจัมบัง สวนกลุมผูสนบัสนนุ 
พรรคมัสยูมิอยูในบริเวณชวาตะวันตก และหมูเกาะรอบนอก มุสลิมชวามีสัดสวนนอยเมื่อเทียบกับ
กลุมประชาชนผูใหการสนับสนุนมัสยูมิ 
 การจัดตั้งรัฐบาลผสมที่มาจาการเลือกตั้งครั้งแรกนี้ไดมีข้ึนในตนป ค.ศ. 1956 นายอาล ี
ซัสโตรอามิดโจโจไดหวนกลับมาทําหนาที่ผูนําการจัดตั้งคณะรัฐบาลผสมอันประกอบดวยพรรคที่
ไดรับคะแนนเสียงสวนใหญจากประชาชนสามพรรค คือ พรรคชาตินิยม พรรคมัสยูมิ และพรรค
นะหฎอตุล อุละมา แตไมยอมรับพรรคคอมมิวนิสตเพราะเกรงวากระแสคัดคานพรรคคอมมิวนิสต
จากกลุมนักการเมืองอื่นๆจะเกิดขึ้นในอนาคต25 

การปกครองประเทศตามแนวทางระบอปประชาธิปไตยที่ประธานาธิบดีซูการโนได
นํามาปกครองประเทศชวงทศวรรษ 1950 มีผลใหเกิดการตั้งพรรคการเมืองจํานวนมากขึ้นมาเปน
ตัวแทนผลประโยชนของกลุมตางๆ พรรคการเมืองพยายามแขงขันชวงชิงเพื่อใหพรรคตนเขาและ
เขามามีอํานาจในการบริหารปกครองประเทศในคณะรัฐบาลผสม แตละพรรคการเมืองตางก็มี
อุดมการณของพรรคแตกตางกัน และพยายามเสนออุดมการณของกลุมตนขึ้นมาเปนพื้นฐานใน
การปกครองประเทศ และตอรองเชิงอํานาจกับรัฐบาลสงผลใหรัฐบาลมีปญหาเรื่องเถียรภาพความ
มั่นคงสวนใหญบริหารงานไดในระยะเวลาสั้นๆจึงมีรัฐบาลสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเขามาบริหาร
ประเทศอยูหลายรัฐบาล แตกลับไมมีรัฐบาลชุดใดสามารถแกปญหาเศรษฐกิจอันเปนปญหา
สําคัญของประเทศในขณะนั้นไดสําเร็จ ในทางกลับกันปญหาทางเศรษฐกิจแยลงทุกขณะจาก
สภาวะเงินเฟอที่ถีบตัวพุงสูงขึ้นตลอดเวลาทําใหประชาชนในเกาะชวาตองประสบกับปญหาสินคา
ราคาแพงหลายเทาตัว มีการลักลอบขนสินคาหนีภาษีจากหมูเกาะรอบนอกมากขึ้น รัฐบาลเกือบ
ทุกรัฐบาลประสบปญหาคลายคลึงกันคือไมสามารถแกปญหาเศรษฐกิจ และปญหาการคอรัปชั่น
ของเจาหนาที่ฝายรัฐบาลไดจนกลายเปนวังวนที่เร่ิมสรางความเบื่อหนายใหกับประชาชน  และ
ประธานาธิบดีซูการโน เนื่องจากเล็งเห็นวาพรรคการเมืองที่เขารวมรัฐบาลตางเขามาเพื่อการฐาน
เสียงสนับสนุนจากประชาชนรองรับการเลือกตั้งทั่วไปที่จะเกิดขึ้นในป ค.ศ. 1955 มากกวาการให
ความใสใจในการแกปญหาสําคัญของประเทศ สถานการณดังกลาวทําใหประธานาธิบดีซูการโน
มองหาแนวทางใหมสําหรับการปกครองประเทศ 

 
 
 

                                                           
25ภูวดล ทรงประเสริฐ, อินโดนีเซีย:อดีตและปจจุบัน, 351. 
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4.2.2 ระบอบประชาธิปไตยแบบนําวิถี (Demokrasi Terpimpin : Guided 

Democracy) ค.ศ. 1957 – 1965 
 
26 มีนาคม 1956 ประธานาธิบดีซูการโนเสนอความคิดในการสรางระบอบ

ประชาธิปไตยนําวิถีข้ึนมา เพราะมีความเห็นวาพรรคการเมืองพรรคการเมืองและรัฐบาลที่เขามา
บริหารประเทศตางมุงหาผลประโยชนใสตนมากกวาการทําหนาที่ตัวแทนของประชาชน ซูการโน
เร่ิมรณรงคความคิดของตนตอสาธารณะชนเรื่อยมาจนกระทั่งในเดือนตุลาคมซูการโนไดกลาว
สุนทรพจนเรียกรองใหประชาชนชวยกันฝงพรรคการเมืองใหหมดไปพรอมกับเสนอใหใชระบอบ
การปกครองแบบประชาธิปไตยนําวิถี และเริ่มชักชวนพรรคคอมมิวนิสต นะหฎอตุล อุละมา และ
พรรคเบอรมาเขารวมกับแนวทางของตน ซูการโนเสนอใหเห็นผลดีของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยนําวิถีคือรัฐบาลที่มีความสอดคลองกับลักษณะนิสัยของชาวอินโดนีเซียอันตั้งอยูบน
หลักการของความรวมมือกัน หรือ “โกตอง โรยอง” (Gotong Royong) จากตัวแทนประชาชนกลุม
ตางๆ เชน เยาวชน กรรมกร ชาวนา ผูนําทางศาสนา ผูนําประชาชนในสวนภูมิภาค ข้ึนมาแทนกลุม
พรรคการเมืองแบบตะวันตกซึ่งไมเหมาะสมกับวีถีทางการเมืองของอินโดนีเซีย  ในชวงแรกผูนํา
ของนะหฎอตุล อุละมา ไมเห็นดวยกับแนวความคิดของซูการโนเพราะอาจนํามาสูการลมลาง
ระบบพรรคการเมือง และระบอบประชาธิปไตยแบบมีรัฐสภา ทั้งไมมีหลักประกันใดๆในระบอบ
ประชาธิปไตยนําวิถี แตเมื่อมีเสียงสนับสนุนจากประชาชนมากขึ้นเรื่อยๆ นะหฎอตุล อุละมาไดมี
มติยอมรับแนวทางการปกครองประชาธิปไตยแบบนําวิถี26 

ซูการโนตั้งรัฐบาลใหมตามระบอบการปกครองประชาธิปไตยนําวิถีในป ค.ศ. 1957 มี
นายจวนดา การตาวิดจาจา (djuanda Kartawidjaja) ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี และมีกยาอี 
ฮัญญี อิดฮัม คอลิด (K. H. Idham Chalid) ดํารงตําแหนงรองนายกรัฐมนตรี  คณะรัฐมนตรีของ
รัฐบาลผสมชุดนี้มีแคสองพรรคการเมืองเทานั้น คือ พรรคชาตินิยม และพรรค นะหฎอตุล อุละมา 
ตอมาไดมีการจัดตั้งสภาแหงชาติ (National Council) ประกอบดวยผูแทนกลุมตางๆ 41 กลุม อาทิ
เชน กลุมชาวนา เยาวชน กรรมกร สตรี ปญญาชน ผูนําศาสนา ผูนําสวนภูมิภาค ผูเคยดํารง
ตําแหนงสําคัญในวงราชการ สมาชิกพรรคการเมืองบางพรรคเปนตน ขณะเดียงกันดานฝายทหาร
พยายามขยายอํานาจแขงขันกับฝายรัฐบาลเพิ่มข้ึนทุกขณะ 

                                                           
26ภูวดล ทรงประเสริฐ, อินโดนีเซีย:อดีตและปจจุบัน, 364.  
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ในยุคนี้ทางฝายทหารเองโดยเฉพาะกองทัพบกนําโดย พลตรีนาซูเตียนไดพยายาม
ดําเนินการขยายอิทธิพลของกองทัพแขงขันกับการรวบอํานาจของประธานาธิบดีจนกลายเปนขั้ว
อํานาจสําคัญในยุคนี้ ฝายทหารพยายามใชอํานาจที่ตัวเองมีอยูจัดตั้งหนวยงานตางๆขึ้นมาเพื่อ
แทรกแซงอํานาจของฝายรัฐบาล เร่ิมจากการตั้งหนวยงานขึ้นมาใหดําเนินการสรางความสัมพันธ
กับองคกรเยาวชนของบรรดาพรรคการเมืองตางๆทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท เพื่อดึงใหเยาวชน
เหลานี้มีความคิดเห็นคลอยตามแนวทางของกองทัพ และแยกตัวออกจากพรรคการเมืองที่ตนเขา
รวมเปนสมาชิกอยู องคกรเยาวชน “อันศอร” (Ansor) ในสังกัดของนะหฎอตุล อุละมา ถูกการ
แทรกซึมจากฝายทหารดวยเหมือนกัน แตเจาหนาที่ของพรรคนะหฎอตุล อุละมา พยายามทําการ
ขัดขวางการแทรกซึมดังกลาวของฝายทหาร 

 
  4.2.2.1 ความขัดแยงระหวางฝายทหารกับรัฐบาล 
 อิทธิพลของฝายทหารนับวันมีอํานาจและดําเนินการทาทายรัฐบาลมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้ง
การสงคนเขาปลุกปนกอกวนพรรคการเมืองตางๆ และอาศัยชองวางทางกฎหมายสรางสมอํานาจ 
ในเดือนพฤษภาคม 1957 นายพลนาซูเตียนไดอาศัยกฎอัยการศึกมาออกคําสั่งกวาดลางและ
จับกุมนักการเมืองโดยอางวากลุมนักการเมืองเหลานี้ทําการคอรัปชั่น สมาชิกและผูนําพรรค
คอมมิวนิสตไดรับผลกระทบจากแนวทางของทหารอยางหนักเนื่องจากฝายทหารเกรงวาการขยาย
อิทธิพลคอมมิวนิสตจะนําความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญมาสูอินโดนีเซียเชนเดียวกับที่
กําลังเกิดขึ้นกับประเทศในภูมิภาคนี้โดยมีสหรัฐอเมริกาใหการสนับสนุนการดําเนินงานของกองทพั
อยางลับๆ เคาลางความหวาดกลัวของกองทัพเริ่มปรากฏชัดขึ้นจากผลการเลือกตั้งสภาจังหวัดครัง้
ใหญบนเกาะชวาในเดือนสิงหาคม ค.ศ.1957 ผลการเลือกตั้งครั้งนี้พรรคคอมมิวนิสตไดรับคะแนน
นิยมสูงสุดในชวา สวน นะหฎตุล อุละมา ไดอับดับรองจากพรรคคอมมิวนิสตแตยังคงครองความ
นิยมในเขตชวาตะวันออกไดมากที่สุดแมจะมีกระแสนิยมพรรคคอมมิวนิสตจะพุงสูงในชวา 27 
 ความหวาดกลัวการขยายตัวของพรรคคอมมิวนิสตทั้งจากฝายทหาร และฝายพรรค
การเมืองที่ไมสนับสนุนแนวความคิดของพรรคคอมมิวนิสตโดยเฉพาะพรรคมัสยูมิ ทั้งสองกลุม
พยายามหาแนวทางลดอิทธิพลของพรรคคอมมิวนิสตที่มีประธานาธิบดีซูการโนใหการสนับสนุน
อยูเบื้องหลัง และตอตานการปกครองระบอบประชาธิปไตยภายใตการชี้นําของซูการโน เดือน

                                                           
27Howard M. Federspiel, “The Military and Islam in Sukarno’s Indonesia” in Reading on 

Islam in Southeast Asia ed. Ibrahim, Ahmad   Siddique, Sharon and Hussain Yasmin   (Singapore : 
Institute of Southeast Asia Studies, 1985),151-158.  
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กันยายนพรรคมัสยูมิไดจัดประชุมสมัชชาผูทรงคุณวุฒิทางศาสนาอิสลามทั่วอินโดนีเซีย 
(Muktamar Ulama Se - Indonesia) ณ เมืองปาเล็มบัง จุดประสงคการจัดประชุมเพื่อหาแนวรวม
ในการคัดคานพรรคคอมมิวนิสต คําประกาศของพรรคมัสยูมิในการประชุมคร้ังนี้คือการหามมิให
มุสลิมเขารวมเปนสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต และตองการใหลมเลิกพรรคคอมมิวนิสตอินโดนีเซีย 
แต นะหฎอตุล อุละมา ไมเห็นดวยกับแนวทางของพรรคมัสยูมิเนื่องจาก นะหฎอตุล อุละมา มอง
วาทีทาการขยายตัวของพรรคคอมมิวนิสตไมแสดงตัวเปนภัยกับกลุมมุสลิม และผูนําของพรรค
คอมมิวนิสตเองก็มีความสัมพันธที่ดีกับกลุมผูนํา นะหฎอตุล อุละมา จึงไมรวมมือกับพรรคมัสยูมิ
ทั้งยังไมเขารวมการประชุมที่ฝายมัสยูมิจัดขึ้นดวย 
 ความขัดแยงระหวางฝายทหารกับประธานาธิบดีซูการโนรุนแรงมากขึ้นในชวงการ
สรางระบอบการปกครองแบบใหมของประธานาธิบดีซูการโน เพราะจะตองการการรางรัฐธรรมนญู 
และจัดการเลือกตั้งขึ้นมาใหม กรกฎาคม ค.ศ. 1958 นายพลนาซูเตียนเสนอใหมีการนํา
รัฐธรรมนูญฉบับป ค.ศ. 1945 กลับมาใชอีกครั้งแทนการรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมที่ฝายรัฐบาล
ตองการจัดใหมีข้ึน ความขัดแยงดังกลาวยืดเยื้อบานปลายมากขึ้นเมื่อฝายทหารแสดงเจตนจํานง
ชัดเจนในการเอาชนะรัฐบาลในประเด็นดังกลาวดวยการล็อบบ้ีพรรคการเมืองใหสนับสนุนขอเสนอ
ของพวกเขา นายพลนาซูเตียนเขามาขอความสนับสนุน และขูบังคับผูนํา นะหฎอตุล อุละมา ให
เห็นดวยกับขอเสนอใหมีการนํารัฐธรรมนูญฉบับป 1945 กลับมาใชอีกครั้ง และต้ังเงื่อนไขวาถา 
นะหฎอตุล อุละมา ไมแสดงความเห็นดวยกับขอเสนอดังกลาวในที่ประชุมกลุมผูนําของพรรค
นะหฎอตุล อุละมา หลายคนจะตองถูกทหารลงโทษในขอหาทุจริตคอรัปช่ัน อิดฮัม คอลิด ผูนําของ
พรรค นะหฎอตุล อุละมา จําตองแสดงความสนับสนุนการใชรัฐธรรมนูญฉบับป 1945 แตผูนํา 
นะหฎอตุล อุละมา ตั้งขอแมวาจะตองมีการรวมเอากฎบัตรจาการตาเขามาเปนสวนหนึ่งของ
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ดวย เพราะขอความในกฎบัตรจาการตาคือแนวทางการตอสูประเด็นเรื่องการ
บังคับใชกฎหมายอิสลามกับมุสลิมของ นะหฎอตุล อุละมา แตถูกละเลยในเวลาตอมา ฝายทหาร
ยอมรับขอเสนอของ นะหฎอตุล อุละมา แตสภานิติบัญญัติไมยอมรับขอเสนอการนํากฎบัตรจา
การตาเขาเปนสวนหนึ่งของรัฐธรรมนูญทําให นะหฎอตุล อุละมา ยกเลิกการสนับสนุนรัฐธรรมนูญ
ฉบับป 1945 และมีผลใหขอเรียกรองของฝายทหารตองถูกยกเลิกไป28 แตวายทหารก็ไมยอมแพ
งายๆนายพลนาซูเตียนเสนอใหประธานาธิบดีซูการโนประกาศกฤษฎีกานํารัฐธรรมนูญออกมา
ใชไดทันที นะหฎอตุล อุละมา แสดงความเห็นดวยกับแนวทางดังกลาวแตมีขอตอรองวาพวกเขา
จะโหวตเสียงสนับสนุนรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ตอเมื่อรัฐบาลมอบสถานะพิเศษแกศาสนาอิสลาม การ
                                                           

28Ibid.  
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ที่ นะหฎอตุล อุละมา ตองทําแบบนี้เพราะตองการรักษาผลประโยชนสําคัญสูงสุดของพรรคใน
ฐานะตัวแทนมุสลิมแนวจารีตนิยมในทุกรัฐบาลที่จะเกิดขึ้นมา การสนับสนุนของ นะหฎอตุล อุ
ละมา มีสวนทําใหประธานาธิบดีซูการโนยอมรับขอเสนอของนายพลนาซูเตียน และตระหนักถึง
อํานาจของฝายทหารที่นับวันจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ 
 วันที่ 5 กรกฎาคม 1959 ประธานาธิบดีซูการโนไดประกาศยุบสภา และประกาศใช
รัฐธรรมนูญฉบับป ค.ศ. 1945 และประกาศวา “กฎบัตรจาการตาเปนเอกสารสําคัญทาง
ประวัติศาสตรอินโดนีเซียอันเปนที่มาของรัฐธรรมนูญฉบับป ค.ศ.1945 ทั้งหมด เพราะฉะนั้นจึงไม
มีความจําเปนใดๆที่จะทําการแกไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้” ประธานาธิบดีซูการโนไดประกาศกฤษฎีกา
ควบคุมการบังคับใชกฎหมายอิสลามในหมูชาวมุสลลิม  และไดเตรียมจัดตั้งสภาที่ปรึกษาสูงสุด 
(Dewan Pertimbangan Agung : DPA) และสภาวางแผนแหงชาติ (Dewan Perancang 
Nasional : DPN) ข้ึนมาเพื่อผลักดันใหัระบอบประชาธิปไตยแบบที่สอดคลองกับชาวอินโดนีเซีย
ตามแนวคิดของประธานาธิบดีซูการโนบรรลุผล นะหฎอตุล อุละมา ยังคงมีความสําคัญในระบอบ
การเมืองใหมในฐานะของตัวแทนมุสลิม จึงไดรับการจัดสรรรใหเขารวมเปนสมาชิกทั้งสองสภา
รวมกับพรรคชาตินิยมอินโดนีเซีย และพรรคคอมมิวนิสต แตมีเงื่อนไขวาสมาชิกสภาตองลาออก
จากการเปนสมาชิกของพรรคการเมือง ถึงแมวาซูการโนจะไมมีมาตราการยุบพรรคการเมือง
ออกมาแตแนวทางของประธานาธิบดีแสดงใหเห็นวาทานตองการลดบทบาทอํานาจตอรองของ
พรรคการเมืองในรัฐบาลลง ในทางกลับกันพรรคการเมืองตางๆแมวาจะยังดํารงความเปนพรรค
การเมืองอยูแตพรรคการเมืองเหลานี้จะไมมีอํานาจในการบริหาร เพราะอํานาจทางการเมืองถูก
รวบอยูที่ตัวประธานาธิบดี และฝายทหาร 

ประธานาธิบดีซูการโนพยายามหาทางลดอํานาจของกองทัพบกดวยการสนับสนุน
พรรคคอมมิวนิสตซึ่งมีกองกําลังมวลชนของตน และหนวยทหารอากาศมาคานอํานาจกับการ
เติบโตของฝายทหารบก การกระทบกระทั่งกันระหวางฝายพรรคคอมมิวนิสตและทหารบกมีอยู
ตลอดเวลาสุดทายก็บานปลายจนปลายมาเปนฉนวนเหตุใหเกิดการทํารัฐประหารในวันที่ 30 
กันยายน ค.ศ. 1965 จากฝายคอมมิวนิสตรวมกับทหารอากาศแตถูกฝายทหารบกทําการปฏิวัติ
ซอนในวันถัดมา 
 

4.2.2.2 ยุคแหงความรอมชอมทางการเมือง 
ภายใตการเปนผูนําคณะรัฐบาลของประธานาธิบดีซูการโน พรรค นะหฎอตุล อุละมา 

มีความสําคัญกับประธานาธิบดีในฐานะตัวแทนของชุมชนมุสลิมอินโดนีเซีย ทั้งที่ในความเปนจริง
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แลว นะหฎอตุล อุละมา เปนตัวแทนสําคัญของกลุมมุสลิมในชวากลาง ชวาตะวันออก และกาลมินั
ตันบางสวนเทานั้น นะหฎอตุล อุละมา พยายามสรางความสัมพันธเชิงบวกทั้งจากฝายรัฐบาล 
และฝายทหาร และไดรับความไววางใจจากประธานาธิบดีมากกวาพรรคมัสยูมิ เพราะการใหความ
สนับสนุนการกบฎระหวางป ค.ศ. 1957-1960 ของพรรคมัสยูมิ 

การกบฎของขบวนการดารุส อิสลามเพื่อแยกตัวสรางรัฐอิสลามจากอินโดนีเซีย เกิด
ข้ึนมาจากการสนับสนุนของกลุมมุสลิมสมัยใหม และความรูสึกตอตานชาวชวาจากประชาชนหมู
เกาะรอบนอก เพราะพวกเขารูสึกวาการปกครองที่มีศูนยกลางอยูในชวากลายเปนการสรางความ
เจริญใหกับชวาเพียงแหงเดียวไมยุติธรรมกับประชาชนที่อยูนอกเกาะชวา ประธานาธิบดีซูการโน
ใหความไววางใจนะหฎอตุล อุละมา มากกวามัสยูมิ เพราะ นะหฎอตุล อุละมา มีความเปนผูนําที่
เปดกวาง และมีแนวคิดตอตานกลุมกบฎมากกวามัสยูมิที่ทําตัวเสมือนทรยศตออินโดนีเซีย29 การ
แสดงทรรศนะที่เกี่ยวของกับการกบฎของขบวนการดารุส อิสลามกลาววา “ปญหาการกอกบฎ 
และการคัดคานประธานาธิบดีซูการโนไมไดมาจากภายนอกระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตยนํา
วิถี แตเกิดจากความขัดแยงภายในระบอบการปกครอง” การแสดงทรรศนะและจุดยืนของนะหฎอ
ตุล อุละมา ดังกลาวทําให นะหฎอตุล อุละมา กลายเปนตัวแทนของกลุมอิสลามที่สามารถเขามามี
บทบาททางการเมืองตลอดระยะเวลาการขึ้นมีอํานาจของประธานาธิบดีซูการโน30 

การแสดงจุดยืนของ นะหฎอตุล อุละมา ในฐานะตัวแทนมุสลิมจารีตนิยม ภายใตการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยนําวิถีระหวาง ค.ศ. 1959 – 1965   นะหฎอตุล อุละมา มีความอึดอัด
ใจกับอุดมการณการเมืองนาซาคอม การหันมาใชรัฐธรรมนูญฉบับป ค.ศ. 1945 และมีดัชนีการ
ปรับตัวดานเศรษฐกิจลดลงแตสมาชิก และผูนําของนะหฎอตุล อุละมา ยังคงอดทนไมวิจารณการ
ทํางานของประธานาธิบดีซูการ โนอยางรุนแรง  กลับพยายามผูกความสัมพันธ อันดีกับ
ประธานาธิบดีเอาไว เพราะวาประธานาธิบดีมีอํานาจสูงสุดตอการดํารงอยูทางการเมืองของพรรค 
และมีเหตุการณการขับพรรคการเมืองออกจากการบริหารงานรวมกับรัฐบาลเปนตัวอยางใหเห็น
อยูบอยคครั้ง เนื่องจากพรรคการเมืองเหลานั้นวิพากษวิจารณการทํางานของประธานาธิบดี และมี
สวนรวมในการปลุกกระแสตอตานประธานาธิบดี นะหฎอตุล อุละมา ตองทําตัวลูตามลมเพราะ
พวกเขาปรารถนาจะบรรลุเปาหมายการรักษาเอกสิทธิ์ความเปนผูนําในกระทรวงการศาสนาใหคง
อยูตอไป (ผูนําหลายรุนของนะหฎอตุล อุละมา เขามาดํารงตําแหนงรัฐมนตรีกระทรวงการศาสนา

                                                           
29Robert  W. Hefner, Civil Islam : Muslims and Democratization in Indonesia (Princeton 

and Oxford : Princeton University Press, 2000),85-86. 
30Ibid., 86.  
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เร่ิมตั้งแตทศวรรษ 1930) ในทศวรรษ 1950 รัฐมนตรีในกระทรวงการศาสนาลวนอยูภายใตการ
อุปถัมภของ นะหฎอตุล อุละมา31   เหตุผลสําคัญของการพยายามรักษาอิทธิพลของ นะหฎอตุล อุ
ละมา ในกระทรวงการศาสนา เพราะการดําเนินงานในกระทรวงนี้ครอบคลุมและเกี่ยวพันกับ
มุสลิมโดยตรง การรักษาอํานาจในกระทรวงนี้ใหคงอยูจะทําใหการดําเนินงานของ นะหฎอตุล อุ
ละมา มีความสะดวกเอื้อตอหลักการของพรรค   

Robert  W. Hefner กลาวถึงเหตุผลอีกประการที่กลุม นะหฎอตุล อุละมา ไมแสดง
ความขัดแยงกับประธานาธิบดีใหเปดเผยออกมา เพราะกลุมสมาชิกของ นะหฎอตุล อุละมา ให
ความเคารพประธานาธิบดีซูการโนในระดับสูงวาเปนผูมีความสําคัญตอการเมืองของอินโดนีเซีย
มาตั้งแตทศวรรษ 1940 นะหฎอตุล อุละมา จึงไมคอยกลาวตําหนิการกระทําของประธานาธิบดี
เทาใดนักแมวาพวกเขาจะไมเห็นดวยกับการกระทําหลายครั้งของประธานาธิบดีก็ตาม เชนการ
กลาวสนับสนุนการตัดสินใจเปลี่ยนแนวทางการปกครองของตุรกีจากรัฐมุสลิมมาเปนสาธารณะรัฐ
ที่แยกการเมืองออกจากศาสนาอยางสิ้นเชิงของประธานาธิบดี และมีแนวโนมลดความสําคัญของ
การนําหลักกฎหมายอิสลามมาใชในสาธารณะรัฐอินโดนีเซียตามขอเรียกรองของกลุมผูนําศาสนา
ในชวงทศวรรษ 194032 เหตุผลของ Robert  W. Hefner  อาจมีความเปนไปไดอยูบางแตคงไมมี
น้ําหนักมากเทากับการยอมออมชอมเพื่อเปาหมายของการรักษาอํานาจของนะหฎอตุล อุละมา ใน
รัฐบาล 

 
4.3 บทบาทของขบวนการนะหฎอตลุ อุละมายุคระเบียบใหม (New Order) 
  
 ภายหลังการปฏิวัติวันที่ 30 กันยายนเปดที่โอกาสใหนายพลซูฮารโตซึ่งเปนผูนํา
กองบัญชาการกองกําลังสํารองชวยรบ (Kostrad) กาวขึ้นมาเปนผูนําในการทําการปฏิวัติซอนลม
ลางอํานาจของพรรคคอมมิวนิสตและประธานาธิบดีซูการโนลงไดอยางเด็ดขาดในป ค.ศ. 1965 
บทบาทของขบวนการนะหฎอตุล  อุละมา  นั้นไดลดลงอยางมากเมื่อเทียบกับสมัยของ
ประธานาธิบดีซูการโน  ทหารปฏิวัติกลุมนี้ไดเรียกยุคการปกครองของตนวาเปนยุค “ออรเด บารู” 
(Orde Baru : New Order) หรือ “ระเบียบใหม” ในยุคนี้ฝายทหารเริ่มทําการรวบอํานาจของตนเอง
ดวยการทลายอิทธิพลของประธานาธิบดีซูการโน กวาดลางนักการเมืองฝายตรงขามกับทหาร
อยางขนานใหญ รวมถึงการลดทอนอํานาจของฝายผูนําทางศาสนาลงดวย 
                                                           

31Ibid. 
32Ibid. 
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4.3.1 การลดบทบาทของกลุมผูนําศาสนา 

 
 รัฐบาลทหารของประธานาธิบดีซูฮารโตไดพยายามหามาตราการตางๆเพื่อจะลด
อํานาจของกลุมตัวแทน และพรรคการเมืองใหหมดไปเพื่อใหฝายทหารมีอิสระเต็มที่ในการบริหาร
ปกครองประเทศดวย การออกพระราชบัญญัติในป ค.ศ. 1967 ถึง 3 ฉบับ เพื่อเอื้อตอการกุม
อํานาจของฝายทหาร ดังนี้คือ การกําหนดเขตเลือกตั้งใหเล็กลงแตละเขตสามารถเลือก
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดเพียง 1 คน โดยมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 2 ประเภท คือประเภทที่
ไดรับการเลือกตั้งจากประชาชน และประเภทที่ไดรับการแตงตั้งจากประธานาธิบดี และเปลีย่นสภา
ที่ปรึกษาประชาชนที่ประธานาธิบดีซูการโนตั้งไวมาเปนรัฐสภาแหงชาติ และกําหนดใหจํานวน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งหมดมีจํานวน 460 ที่นั่ง มีสมาชิกจากการแตงตั้ง 100 ที่นั่ง สมาชิก
จากการแตงตั้งฝายทหาร 75 ที่นั่ง สมาชิกจากการแตงตั้งฝายพลเรือนที่ไมสังกัดพรรคการเมือง 25 
ที่นั่ง 33 

มาตราตอมาหลังจากการออกพระราชบัญญัติทั้งสามฉบับแลวคือการกําหนดใหพรรค
การเมืองตางๆที่มีอยูอยางมากมายในอดีตจดทะเบียนพรรคการเมืองเหลือเพียง 5 พรรค และเปด
โอกาสใหพรรคมัสยูมิ พรรคสังคมนิยมอินโดนีเซีย และพรรคเบอรมา ที่เคยใหการสนับสนุนฝาย
ทหารเขามาลงสมัครแขงขันเลือกตั้งทางการเมืองไดอีกครั้ง และพัฒนาองคกร”เซ็คเบอร โกลคาร” 
(Sekretariat Bersama Golongan Karya หรือภาษาอังกฤษ  Sekber Golkar : Joint Secretariat 
of Functional Groups) เปนองคกรแนวรวมของขาราชการทหาร ขาราชการพลเรือน นักศึกษา นัก
ธุรกิจ ผูนําศาสนา และประชาชนภายใตการจัดตั้งของกองทัพบกเพื่อเคลื่อนไหวตอตาน
คอมมิวนิสตตั้งแตป ค.ศ. 1964 ใหเปลี่ยนมาเปนพรรคการเมืองแหงรัฐ (Golongan Karya หรือ 
Golkar : The State Political Party) รัฐบาลบังคับใหขาราชการตองเขาเปนสมาชิกของพรรค
การเมืองนี้และบังคับเปนนัยใหสนับสนุนพรรคการเมืองที่รัฐบาลตั้งขึ้น34การกระทําดังกลาวสราง
ความไมพอใจใหกับ นะหฎอตุล อุละมา และพรรคชาตินิยมอินโดนีเซียมาก เพราะเกรงวาพรรค
การเมืองที่ฝายรัฐบาลทหารหนุนหลังจะสามารถผูกขาดชัยชนะไวที่พรรคเหลานี้ 

 

                                                           
33ภูวดล ทรงประเสริฐ, อินโดนีเซีย:อดีตและปจจุบัน, 462. 
34เร่ืองเดียวกัน.  
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ภาพที่ 9 คะแนนเสียงสนับสนุนพรรคการเมืองจากการเลือกตั้งของจังหวัดตางๆในป ค.ศ. 1971 
ที่มา : B. R. Cribb, Historical Atlas of Indonesia [map] (Honolulu : University of Hawaii 
Press,2000),173. 

 
รัฐบาลไดจัดตั้งการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่สองในป ค.ศ. 1971 สมัยของประธานาธิบดีซู

ฮารโตภายหลงัการวางระบอบการปกครองภายใตระเบียบใหมทําใหพรรคกอลคารไดรับชัยชนะใน
การเลือกตั้งมากที่สุดถึงรอยละ 62.8 ของจํานวนผูไปใชสิทธิเลือกตัง้ทั้งหมด พรรคนะหฎอตุล อุ
ละมา ไดรับคะแนนเสยีงจากการเลือกตัง้รอยละ 1 8 . 7  รองจากพรรคโกลคาร พรรคชาตินยิม
อินโดนีเซยีไดรัอยละ 6.9 พรรคมุสลิมอินโดนีเซียไดรอยละ 5.4 ของจาํนวนผูไปใชสิทธิเลือกตัง้ฐาน
เสียงสนับสนนุพรรค นะหฎอตุล อุละมา ยงัคงเหนยีวแนนในชวากลาง และชวาตะวันออก แมวา
จะถูกแรงกดดนัจากรัฐบาลมากมายอยางไร นะหฎอตลุ อุละมา ยังคงไดรับความไววางใจจาก

กลุมผูนาํมุสลิมในชวาอยู  
รัฐบาลของประธานาธิบดีซฮูารโตเกรงวาในอนาคตพวกเขาจะตองเผชญิกับการ

แขงขันจากพรรคการเมืองทีอิ่งอยูกับศานาอิสลาม และหลักการชาตนิิยมในอดีตจึงไดหา
มาตราการลดบทบาทของพรรคเหลานี้ดวยการออกพระราชกฤษฎีกาบังคับใหพรรคการเมืองตางๆ
ที่อิงอยูกับหลกัการศาสนาอสิลามทัง้หมด และพรรคการเมืองของพวกชาตินิยม และพรรค
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การเมืองของคริสตศาสนานิกายตางๆ รวมตัวเขาดวยกนัใหเหลือเพยีงสองพรรคการเมืองในป 
ค.ศ. 1973 มผีลใหพรรคทางศาสนาอิสลามทั้งหมด 4 พรรค คือ นะหฎอตุล อุละมา พรรคอิสลาม
อินโดนีเซยี (Parmusi) พรรคซาเรคัดอิสลามอินโดนีเซยี (PSII) และพรรคเปอรดี (Perti) ถูกรวมเขา
เปนพรรคการเมืองใหมชื่อวา “พรรครวมพฒันา” (Partai Persatuan Pembangunan : PPP)  สวน
พรรคกลุมชาตินิยม และศาสนาคริสตรวมตัวกนัภายใตชื่อ “พรรคประชาธปิไตยอินโดนีเซีย” 
( P a r t a i  D e m o k r a s i  I n d o n e s i a  :  P D I )  35 
 ผลจากพระราชกฤษฎีกาฉบบันี้ทาํใหพรรค นะหฎอตุล อุละมา ตองวกกลับเขาไปอยู
ในสภาพอึดอดัใจเหมือนในอดีตที่เคยประสบในชวง ค.ศ. 1943 – 1952 อีกครั้ง บทบาทอํานาจที่
เคยกุมกระทรวงการศาสนาก็ถูกเปลีย่นถายไปสูกลุมบุคคลที่รัฐบาลสนับสนนุ การกระทําของ
ประธานาธิบดีซูฮารโตมีผลใหคอยๆลดอํานาจในฐานะของขบวนการเคลื่อนไหวของกลุมมุสลิม

อนุรักษนิยมลงไปเรื่อยๆ และทายที่สุดตอมาในป ค.ศ. 1984 พวกเขาไดประกาศหันหลังใหกบัการ
ดําเนนิกิจกรรมทางการเมืองในสมยัของรฐับาลซูฮารโต และหนัไปดําเนนิกิจกรรมดานสงัคม
วัฒนธรรม โดยเฉพาะการสอนศาสนาอสิลามใหกับมสุลิมชวา และรอคอยโอกาสที่จะกลับมามี
บทบาททางสงัคม และการเมืองตอไปในอนาคต 

  

                                                           
35 เร่ืองเดียวกัน, 467. 
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บทที่ 5 
บทสรุป 

 
การศึกษาอิทธิพลของขบวนการ  นะหฎอตุล  อุละมา  สะทอนให เห็นรากฐาน

ความสําคัญทางประวัติศาสตรของการรับวัฒนธรรมอิสลามในสังคมชวา และการปรับตัวทาง
วัฒนธรรมของมุสลิมชวาชวงรอยตอการเปลี่ยนแปลงเขาสูยุคสมัยใหมระหวางปลาย
คริสตศตวรรษที่ 19 เขาสูคริสตศตวรรษที่ 20 อันเปนมูลเหตุสําคัญนํามาสูการเคลื่อนไหวและ
อิทธิพลของขบวนการนะหฎอตุล อุละมาทั้งดานวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองใน
สังคมชวา เพื่อความกระจางชัดในการทําความเขาใจอิทธิพลของขบวนการ นะหฎอตุล อุละมา ที่
มีตอสังคมชวาระหวางป ค.ศ. 1926 – 1973 สามารถสรุปผลการศึกษาออกเปน 4 ประเด็นดังนี้ 
  
5.1 บทบาทและอิทธิพลของขบวนการ นะหฎอตุล อุละมา ดานวัฒนธรรม 

 
 การศึกษาอิทธิพลของขบวนการ นะหฎอตูล อุละมา ชี้ใหเห็นการรับวัฒนธรรมของ
สังคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีลักษณะเปนระลอกแหงการรับวัฒนธรรมเคียงคูกับปฏิสัมพันธ
กับโลกภายนอกเดนชัดมาก อาจเพราะวาสังคมชวาอยูในดินแดนภาคพื้นสมุทรเปนโลกที่เปดรับ
ผูคน และวัฒนธรรมจากภายนอกมาตั้งแตในอดีต ชวาเปดรับวัฒนธรรมความเชื่อทางศาสนา และ
ระบบการปกครองตามหลักศาสนาฮินดูจากอินเดียตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 5  ความเชื่อทางศาสนา
พุทธในคริสตศตวรรษที่ 7  วัฒนธรรมอิสลามในคริสตศตวรรษที่ 14 และอิทธิพลทางวัฒนธรรม
ของตะวันตกในคริสตศตวรรษที่ 20 ระลอกแหงการรับวัฒนธรรมจากภายนอกมิไดมีเพียงแคที่
กลาวมาแลวเทานั้นชวงปลายคริสตศตวรรษที่ 19 ตอเนื่องมาถึงคริสตศตวรรษที่ 20 เกิด
กระบวนการรับวัฒนธรรมความคิดอิสลามอีกครั้งจากตะวันออกกลางแพรหลายทั่วเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตการศึกษาประวัติศาสตรเอชียตะวันออกเฉียงใตไมคอยใหความสนใจศึกษาการ
รับวัฒนธรรมความคิดทางศาสนาอิสลามชวงปลายคริสตศตวรรษที่ 19 มากนักแตการรับ
วัฒนธรรมอิสลามจากตะวันออกกลางในชวงนี้มีคือจุดเปลี่ยนสําคัญในสังคมมุสลิม อิทธิพลจาก
การรับวัฒนธรรมความคิดทางศาสนาอิสลามชวงเวลาดังกลาวสรางความขัดแยงใหเกิดขึ้นภายใน
สังคมมุสลิมชวา ความขัดแยงทางศาสนาอิสลามที่สําคัญในสังคมชวาคือความขัดแยงระหวาง
ขบวนการมุฮัมมะดียะฮที่ใหการสนับสนุนแนวคิดปฏิรูปศาสนาอิสลามเพื่อความทันสมัยสอดรับ
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การเปลี่ยนแปลงในสังคมสมัยใหม กับขบวนการนะหฎอตุล อุละมา ของกลุมมุสลิมหัวเกาที่นิยม
การผสานความเชื่อทางศาสนาอิสลามเขากับความเชื่อ และขนบธรรมเนียมปฏิบัติแบบเดิม  
  

การรับกระแสความคิดทางวัฒนธรรมอิสลามจากตะวันออกกลางในสังคมชวา 
 

ลัทธ ิหรือแนวความคิดจากตะวันออกกลาง ศูนยกลาง
การแนวคิด 

ขบวนมุสลิมผูรับ
แนวคิดในชวา 

การปฏิรูปศาสนาอิสลามเพือ่ความทันสมยั (Reformism) 
มีรากฐานความคิดมาจากการหวนคืนสูอิสลามบริสุทธิ ์
(Fundamentalism) 

ไคโร ซาเรกัส อิสลาม,  
มุฮัมมะดียะฮ 

ขนบธรรมเนยีมปฏิบัติ หรือจารีตนิยม (Traditionalism) 
ตอตานแนวคดิกลุมปฏิรูป 

มักกะฮ นะหฎอตุล อุละมา 

ความเปนปกแผนแหงอิสลามมิกชน (Pan Islam) อียิปต ดารุส อิสลาม 
 

 การศึกษาอิทธิพลของขบวนการ นะหฎอตุล อุละมา นอกจากจะทําใหเขาใจอทิธิพล
ของขบวนในฐานะผูรักษาจารีตทางวัฒนธรรมของมุสลิมชวาแลวยังสะทอนใหเหน็ถงึลักษณะการ
นับถือศาสนาอิสลามของมสุลิม คือการใหความสําคัญกับการศึกษาของแกเยาวชนโดยเฉพาะ
เด็กผูชาย เพราะในอนาคตเด็กชายจะไดสืบทอดความรูและเปนผูนาํการประกอบพิธกีรรมทาง
ศาสนาใหแกคนรุนตอไป การใหความสาํคัญกับการศกึษาศาสนายอมทําใหผูศึกษามีความพรอม
ทางจริยธรรมเพื่อสรางความสงบสุขใหเกิดข้ึนในสังคม แตในอีกดานการศึกษายอมกอใหเกิด
กระบวนการคดิที่ไมหยุดนิ่งเพื่อหาแนวทางพัฒนาปรับปรุงสังคมใหสอดคลองกับสภาวะการณ

ตางๆจนนํามาสูความหลากหลายของแนวความคิดทางศาสนาในสังคมมุสลิมเปนธรรมดาที่อาจมี
แนวความคิดในเชิงขัดแยงหรือสอดสัมพันธกัน 

 สังคมมุสลิมเปนสังคมที่ใหความสาํคัญกบับทบาทของเพศชายในสถานะผูนําทาง
ศาสนา แตกม็ิไดมองขามความสาํคัญของผูหญงิมุสลิมในสังคมชวามโีอกาสไดรับการศึกษาดาน
ศาสนาอยูเหมอืนกันแตอาจจาํกัดอยูในกลุมครอบครัวของกยาอี หรือผูรูดานศาสนาผูหญงิมุสลิมมี
บทบาทสําคญัในการรักษาเปซันเตรียนของวงศตระกลูใหดํารงอยูโดยผานการสรางสายสัมพันธ
ทางเครือญาติกับกลุมกยาอผูีมีความรูความสามารถ ชวงคริสตศตวรรษที ่ 20 การใหความสําคัญ
กับการศึกษาศาสนาอิสลามของหญงิมุสลิมไดมีเพิ่มมากขึ้นสวนหนึง่มาจากกระแสความชืน่ชมใน
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วัฒนธรรมตะวันตกเรื่องการใหความสาํคญักับสถานภาพของสตรีทัดเทียมชาย แตสถานะภาพ
ของผูหญิงมุสลิมชวามิไดมีความสาํคัญแตกตางไปจากผูชายเทาใดนกั 

  
5.2 บทบาทและอิทธิพลของขบวนการ นะหฎอตุล อุละมา ดานสังคม 

  
อิทธิพลความคิดของ นะหฎอตุล อุละมา กอใหเกิดกระแสของการหวนใหความสําคัญ

ในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีทางศาสนา และการศึกษาศาสนาอิสลามแบบดั้งเดิมที่มีการ
ผสานสอดคลองกับภูมิปญญา ความเชื่อ และประเพณีที่บรรพบุรุษของชาวชวาไดส่ังสมไวให
สามารถดํารงอยูควบคูกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมดานตางๆที่เกิดขึ้นตลอดคริสตศตวรรษที่ 
20 มาจนถึงปจจุบันมิใหสูญสลายไป  
 นะหฎอตุล อุละมา ยังไดแสดงบทบาทในการเรียกรองใหมีการนําเอาระบบชารีอะหมา
ใชในสังคมมุสลิมชวาอีกดวย การเรียกรองในประเด็นที่ใหนํากฎหมายอิสลามมาบังคับใชในชวามี
ผูไมเห็นดวยมาก เพราะมุสลิมชวาไมเคยเครงครัดในการปฏิบัติตามตัวบทกฎหมายอิสลาม และ
มุสลิมชวาสวนใหญเปนมุสลิมที่นับถือศาสนาอิสลามตามหลักฐานของทางราชการมิใชกลุมผู
ศึกษาศาสนาอิสลามอยางถองแท หรือเครงครัดในการปฏิบัติตามหลักคําสอนของอิสลาม  การ
เรียกรองใหมีการปรับปรุงระบบกฎหมายของอินโดนีเซียโดยเฉพาะในชวาของ นะหฎอตุล อุละมา 
จึงไมไดรับความสนใจจากมุสลิมชวาเทาใดนัก กลุมผูที่ใหการสนับสนุน นะหฎอตุล อุละมา ใน
ดานกฎหมายอาจจํากัดตัวอยูภายในกลุมกยาอี และผูรูดานกฎหมายเทานั้นแตไมไดเปนที่ยอมรับ
ของประชาชนทั่วไป 
 

5.3 บทบาทและอิทธิพลของขบวนการ นะหฎอตุล อุละมา ดานเศรษฐกิจ 
   
 ขอมูลที่เกี่ยวของกับบทบาทของนะหฎอตุล อุละมาดานเศรษฐกิจนั้นมีอยูอยางจํากัด
มาก เอกสารสวนใหญมักใหภาพความสําคัญของนะหฎอตุล อุละมา ทางการเมืองเสียมากกวา จงึ
ทําใหภาพสะทอนบทบาททางเศรษฐกิจของขบวนการนะหฎอตุล อุละมา มีอยูนอยมาก แตไมได
หมายความวานะหฎอตุล อุละมาไมมีบทบาทดานเศรษฐกิจ เพียงแตความสําคัญของการแสดง
บทบาทดานเศรษฐกิจไมมีมากเทากับการเมือง เอกสารที่กลาวถึงบทบาทดานเศรษฐกิจของ
ขบวนการนะหฎอตุล อุละมา มีกลาวถึงแคชวง ค.ศ. 1945 ในสมัยที่ญี่ปุนปกครองชวา แต
หลักฐานในชวงหลังจากสาธารณะรัฐอินโดนีเซียไดรับเอกราชเปนตนมาไมมีการกลาวถึงไวเลย  
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 งานของ Deliar Noer กลาวไววาสมาชิกของ นะหฎอตุล อุละมา สวนใหญเกี่ยวของ
กับกิจกรรมดานการคาผาบาติก สินคาดานการเกษตร และมีการจัดตั้งคณะบริหารขึ้นมาดูแล
ทรัพยสินขององคกรที่ไดรับจากการอุทิศของมุสลิมเพื่อประโยชนตอแนวทางแหงอัลลอฮกระจายอ
ยูทุกสาขาทั่วชวา และมีความพยายามจะเขาไปทําการคาระหวางประเทศดวยการนําเขาสินคา
จากญี่ปุน และสิงคโปรแมจะไมประสบความสําเร็จแตแสดงใหเห็นวานะหฎอตุล อุละมา พยายาม
จะเขาไปมีสวนรวมในการทําธุรกิจขนาดใหญ เหตุผลที่นะหฎอตุล อุละมา ไมคอยมีบทบาทดาน
เศรษฐกิจประการแรกอาจจะเปนเพราะวากลุมสมาชิกของนะหฎอตุล อุละมา สวนใหญคือกลุม
พอคา หรือนักธุรกิจขนาดกลาง และไมสามารถสรางเครือขายทางการคาในกลุมผูกุมอํานาจทาง
การคาขนาดใหญได เพราะสวนใหญแลวผูที่กุมอํานาจในการคาขนาดใหญ หรือการคาระหวาง
ประเทศ คือ กลุมนักธุรกิจตางชาติ เชน ชาวตะวันตก เจาอาณานิคม และชาวจีน  หลังจากที่
อินโดนีเซียไดรับเอกราชมีการยึดธุรกิจขนาดใหญของตางชาติโอนมาเปนของรัฐบาล กลุมผูกุม
อํานาจในรัฐบาล อาทิเชน ผูนําระดับสูงในรัฐบาล และฝายทหาร คือกลุมคนที่ผูกขาดผลประโยชน
ในธุรกิจขนาดใหญไวจึงเปนการยากที่ นะหฎอตุล อุละมา จะเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมดังกลาว   
เหตุผลประการที่สองเนื่องจากผูนําของนะหฎอตุล อุละมา คือกลุมนักการศาสนามีความ
เชี่ยวชาญในศาสนาอิสลาม และศรัทธาตอการอุทิศตนเพื่อพระเจาจึงไมคอยมีความเชี่ยวชาญ 
และสนใจในการทําธุรกิจมากเทากับความสนใจดานศาสนา 
  
   5.4 บทบาทและอิทธิพลของขบวนการ นะหฎอตุล อุละมา ดานการเมือง 
  

นะหฎอตุล อุละมา สามารถแสดงบทบาทหรือเขามามีอํานาจตอรองทางการเมือง
เพราะไดรับแรงสนับสนุนมาจากความศรัทธาของมุสลิมที่เชื่อถือและยกยองแนวคําสั่งสอนของ
บรรดากยาอีหัวอนุรักษของขบวนการนะหฎอตุล อุละมา ฐานเสียงสนับสนุน นะหฎอตุล อุละมา
อยูในกลุมมุสลิมที่อาศัยอยูตามชนบทบริเวณชวาตะวันออก และชวากลาง มุสลิมในเขตดังกลาวมี
รากฐานทางวัฒนธรรมความเชื่อด้ังเดิมมาต้ังแตกอนที่ศาสนาอิสลามจะเขามายังดินแดนแหงนี้
สวนใหญแลวนับถือศาสนาอิสลามแบบผสมปะปนกับวัฒนธรรมดั้งเดิมของทองที่นั้น มุสลิมเขตนี้
จึงใหการยอมรับสนับสนุน นะหฎอตุล อุละมา ไดงายกวาขบวนการมุสลิมอ่ืนๆในชวา  
 การแสดงบทบาทดานการเมืองของ นะหฎอตุล อุละมา นั้นมีลักษณะความสัมพันธอยู
สองระดับ คือ ระดับลาง และระดับบน ในระดับลางเปนความสัมพันธภายในระหวางสมาชิกของ
นะหฎอตุล อุละมา จากกลุมผูรูทางศาสนา และกลุมมุสลิมทั่วไปตามทองถิ่นตางๆ สวน
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ความสัมพันธในระดับบนเปนความความสัมพันธระหวางกลุมผูรูทางศาสนา ผูนําระดับสูงของ
องคกรกับกลุมผูรูทางศาสนา หรือผูนําในพรรคการเมืองอื่นๆ การแสดงบทบาทดานการเมืองนั้น 
นะหฎอตุล อุละมา เปนกลุมการเมืองที่มีอํานาจการตอรองกับกลุมอ่ืนๆอยูสูง และมีความสําคัญ
อยูในระดับแนวหนานํากลุมการเมืองอื่นๆ สวนหนึ่งเพราะนะหฎอตุล อุละมา แสดงบทบาทชัดเจน
ในฐานะของการเปนตัวแทนมุสลิมชาวชวา ทั้งยังใหความสําคัญกับการพัฒนาดานการศึกษาและ
ดูแลกิจการดานศาสนาอิสลาม สวนใหญเมื่อ นะหฎอตุล อุละมา ไดเขาเปนพรรครวมรัฐบาลมักจะ
เขามาดูแลกิจการภายในกระทรวงการศาสนาอยูตลอดตั้งแต นะหฎอตุล อุละมา ไดหันมาแสดง
บทบาทดานการเมือง 
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ลําดับเหตุการณสําคัญ 
 
ป ค.ศ. เหตุการณสาํคัญอันเกี่ยวของกับอิทธพิลของ NU ในชวงที่ศกึษา  

  
1926 มีการรวมตัวกันของผูนําศาสนาอิสลามกอตั้งสมาคมนะหฎอตุล อุละมา 

(Nahdatul Ulama : NU) ข้ึนเพื่อเคลื่อนไหวทางศาสนา 
1937 กอตั้งสภาอิสลาม อลา อินโดนีเซีย (Majlis Islam A’ la Indonesia  : MIAI)

หรือ The Supreme Islamic Council of Indonesia) มี คิยาฮิ ฮัญญี 
ฮัสเญม อัสญารี (K.H. Hasyim Asy’ari) เปนผูนําสูงสุด 

1939 วาฮิด ฮัสจิม รวมมือกับขบวนการชาตินยิม 
1942 ญี่ปุนบุกยึดชวา และหมูเกาะรอบนอกอาณานิคมของเนเธอรแลนด พรอม

กับประกาศขอความรวมมือวงไพบูลยแหงมหาเอเชียบูรพาในการทํา
สงครามกับตะวันตก 

1943 ญี่ปุนกอต้ังสมาคมมัสยูมิ (Masyumi) ข้ึนเพื่อรวมสมาคมอิสลามตางๆใน
ชวาเขาไวรวมกันขึ้นมาแทนที่สภาอิสลามสูงสุดแหงอินโดนีเซีย และใหวาฮดิ 
ฮัสจิม (Wahid Hasyim) ข้ึนเปนผูนํามัสยูมิ 

1945 ญี่ปุนแพสงคราม 
1945-1950 ชวงการเคลื่อนไหวของนกัชาตินิยมตอสูเพื่อเรียกรองเอกราช 

1945 นักชาตินิยมอินโดนีเซียไดรวมกันประกาศเอกราช 
1947 มูฮัมหมัด ฮัสยิม อัสญารี ผูกอตั้ง และประธาน NU เสียชีวิต 
1949 เนเธอรแลนดประกาศใหเอกราชอยางเปนทางการแกอินโดนีเซีย 

1949-1956 ประเทศอินโดนีเซียปกครองดวยระบอบประชาธิปไตยมีซูการโนเปน
ประธานาธิบดีคนแรกของประเทศ 

1952 นะหฎอตุล อุละมา ถอนตวัออกจากการเปนสมาชิกพรรคมัสยูมิ 
1954 วาฮิด ฮัสยิม บุคคลสําคัญดานการเมืองของนะหฎอตุล อุละมา เสียชีวิต 
1955 การเลือกตั้งทัว่ไปครั้งแรกของอินโดนีเซีย การเลือกตั้งครั้งนี้พรรค NU ไดที่

นั่งในสภา 45 เสียง ทาํให NU ข้ึนเปนพรรคการเมืองสาํคัญ 1 ใน 4 พรรค
การเมืองใหญของอินโดนเีซยี 

1964 ประธานาธิบดีซูการโนประกาศยกยอง มูฮัมหมัด ฮัสยิม อัสญารี ใหอยูใน
ฐานะของวีระบุรุษผูกอบกูเอกราช 
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1965 การปฏิวัติรัฐประหารสงผลตอการเปลี่ยนโฉมหนาการเมอืงอินโดนีเซียมาสู
ฝายทหารภายใตการปกครองของประธานาธิบดีซฮูารโต 

1971 การเลือกตั้งทัว่ไปครั้งที่ 2 พรรค NU ได 58 ที่นัง่ในสภารองจากพรรคกอล
คารมี 227 ที่นัง่ในสภา 

1973 
 

รัฐบาลซูฮารโตจัดระบบพรรคการเมืองขึ้นใหมเพื่อใหเหลือเพียง 3 พรรค
การเมือง ไดยุบรวมพรรค NU เขารวมกับพรรค PPP เพื่อลดอิทธิพลของ
กลุมผูนําศาสนาในทางการเมือง ทําให NU คอยๆลดบทบาทดานการเมือง
แลวหันกลับไปหาจุดมุงหมายการกอต้ังขบวนการในชวงแรกเพื่อการดํารง
อยูในฐานะองคกรศาสนาที่สําคัญของสังคมชวา และประเทศอินโดนีเซีย 
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นิกายและสํานักคิดทางศาสนาอสิลาม 
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แผนผังที่ 1  สํานักคิดและนิกายในศาสนาอิสลาม 
ที่มา : St. Martin’s College. Overview of World Religions. [online]. Accessed  2 March 2005. Available from http://philtar.UCSM.ac.UK/encyclopedia /index.html 

สํานักคิดและนิกายในศาสนาอิสลาม 

นิกายอิสระ
Independe
nt Sects 

นิกายชีอะ (Shi’a) นิกายซุนนี่ (Sunni) 

นิกายซูฟ (Sufi ) สํานักเทววิทยา(Theological 
Schools / Kalami) 
มี 2 สํานัก Ash’ariyyah และ 
Maturidiyyah 

นิกายหลัก  
Main Sects 

สํานักกฎหมาย 
(Jurisprudential Schools) มี 4 
สํานัก คือ Hanafiyyah 
Malikiyyah Shafi’iyyah และ 
Hanbaliyyah 

นิกายอิสระ  Independent Sects มี 4 
นิกาย คือ Kharijiyyah  
Mu’tazilah  Wahhabiyyah และ 
Ahmadiyyah 
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ภาพนกับุญชวาเกาทาน 
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Maulan Malik Ibrahim                                  Sunan Ampel                                      Sunan Giri                               Sunan Drajad 
(Syekh Maghribi)                                     (Raden Rachmat)                               (Raden Paku)                             (Raden Qosim) 

 Sunan Bonanq                           Sunan Muria                             Sunan Kudus                        Sunan Kalijaqa                  Sunan Gunung Jati 
(Raden Makhdum Ibrahim)    (Raden Umar Said)                     (Ja’far Shodiq)                      (Raden Mas Said)          (Syarifudin ahidayatullah)        ภาพของเหลา
นักบุญผูนําการเผยแผศาสนาอิสลามในสังคมชวา 
ที่มา : Eastjava.com. Walisongo Pilgrimage [online].  Accessed 5 March 2005.  Available from http://eastjava.com/books/walisongo/index.html 
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แผนที่เมืองตางๆในชวา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 129
 

ภาพที ่2  แผนที่เมืองตางๆในชวาชวงทศวรรษ 1920 
ที่มา : B. R. Cribb, Historical Atlas of Indonesia [map] (Honolulu : University of Hawaii Press,2000),146. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 130

ประวัติผูวิจยั 
 
 
ชื่อ - สกุล นางสาวรัตนา ไพศาล 
ที่อยู 36 หมู 4  ต.โพนางดําออก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 
  
ประวัติการศึกษา  
     พ.ศ. 2544 สําเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สังคมวิทยา – มานุษยวิทยา 

วิชาเอกมานุษยวิทยา วิชาโทประวัติศาสตร 
     พ.ศ. 2544 ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต จากมหาวิทยาลัยศิลปากร  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


	Title_page
	Abstract
	Content
	Chapter1
	Chapter2
	Chapter3
	Chapter4
	Chapter5
	Bibliography
	Appendix



