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 หนังสือ “The Yudhoyono Presidency: Indonesia’s Decade of Stability and  
Stagnation” เป็นเรื่องเกี่ยวกับพลเอกซูซีโล บัมบัง ยูโดโยโน (Susilo Bambang Yudhoyono)  
อดตีประธานาธบิดอีนิโดนเีซยีคนแรกทีไ่ด้รบัการเลอืกตัง้โดยตรงจากประชาชนในปี 2004 หลงัจากท่ีประเทศ
อินโดนีเซียได้มีการปฏิรูปการเมืองและแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในการดำารงตำาแหน่งประธานาธิบดีในสมัยแรก
ระหว่างปี 2004-2009 ยูโดโยโนได้รับชัยชนะเหนือนางเมกาวาตี ซูการ์โนบุตรี ในการเลือกตั้งครั้งที่สอง  
ในสมัยแรกของการดำารงตำาแหน่งยูโดโยโนสามารถบริหารประเทศได้ดีและสร้างผลงานไว้มาก แต่กาลเวลา 
ที่เปล่ียนแปลงไปนำามาซึ่งความผิดหวังของคณะรัฐบาลและประชาชนในการดำารงตำาแหน่งประธานาธิบดี 
ในสมัยที่ 2

 หนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็นบทนำาและอีก 4 ส่วนจากหลายผู้เขียนโดยแบ่งตามแต่ละด้านเกี่ยวกับ
การบริหารงานของยูโดโยโน ในส่วนของบทนำา (บทท่ี 1 โดย Edward Aspinall, Marcus Mietzner,  
Dirk Tomsa และบทที่ 2 โดย Dewi Fortuna Anwar) กล่าวถึง วาระการดำารงตำาแหน่งประธานาธิบดี 
ในภาพรวมระหว่างปี 2004-2014 ท่ีถือได้ว่า ยูโดโยโนทำาให้ประชาธิปไตยในอินโดนีเซียเกิดเสถียรภาพมาก 
ในยคุสมยันี ้ตลอด 2 วาระในการดำารงตำาแหนง่ไม่มีวกิฤตการณ์ทางการเมอืงรุนแรง เศรษฐกจิของประเทศเติบโตขึน้ 
มกีารสรา้งความสมัพันธก์บัต่างประเทศ แมว้า่การดำารงตำาแหนง่ในวาระที ่2 ยโูดโยโนประสบปญัหาและความ
กดดนัหลายอยา่งจากการใชอ้ำานาจทีไ่มเ่ด็ดขาด เกิดความขดัแยง้ในคณะรฐัมนตรอีนัสง่ผลตอ่การบรหิารงาน
ของประเทศ นอกจากนี้ ความเชื่อถือที่เคยได้รับจากประชาชนก็ลดลงอย่างมากเนื่องจากความสำาเร็จของ 
ผลงานไม่เป็นไปตามนโยบายที่เคยกล่าวไว้  
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 ส่วนที่ 1 เกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของยูโดโยโน (Personal) การเปรียบเทียบ (Comparative) และ
ทัศนคติที่มีต่อนานาชาติ (International Perspectives) บทท่ี 3 Greg Fealy กล่าวถึงเบ้ืองหลังชีวิต 
ในวัยเด็กของยูโดโยโนจนกระทั่งก้าวเข้าสู่เส้นทางการเมือง และได้รับชัยชนะเป็นประธานาธิบดีคนแรกที่มา
จากการเลือกตั้ง ผู้เขียนได้แสดงความเห็นว่า การที่ยูโดโยโนเป็นคนไม่เด็ดขาด ลังเล ทำาให้การตัดสินใจเรื่อง 
สำาคัญต่าง ๆ ต้องอ้างอิงจากเสียงส่วนมากในคณะรัฐบาลมากกว่าการตัดสินใจของตัวเอง ไม่แสดงให้เห็นถึง
ภาวะการเป็นผู้นำา เมื่อหมดวาระการดำารงตำาแหน่งจึงได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากกว่าการช่ืนชมในฐานะ
ผู้นำาประเทศ

 ผู้เขียนได้ยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นว่า ยูโดโยโนไม่มีความเด็ดขาดเก่ียวกับการตัดสินใจ  
ภายใต้สถานการณ์ที่คับขัน เขาถามทีมทำางานถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาและให้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่
ได้รับดังกล่าว เป็นการแสดงให้เห็นถึงการตัดสินใจที่ไม่เด็ดขาดเพื่อจัดการปัญหาท่ีเกิดข้ึน โดยย้อนถึงชีวิต 
วัยเด็กและพื้นฐานครอบครัวของยูโดโยโนที่ต้องพบกับความลำาบาก พ่อรับราชการทหารแต่ไม่ก้าวหน้า 
ในอาชีพ มีปัญหาครอบครัว พ่อกับแม่แยกทางกัน ยูโดโยโนจึงเติบโตมาโดยการเลี้ยงดูของป้า  
(พี่สาวพ่อ) ปัญหาในวัยเด็กเหล่านี้ทำาให้ยูโดโยโนต้องการเอาชนะคนอื่นและอยากที่จะโดดเด่น จึงมีความ
มุมานะทะเยอทะยานจนประสบความสำาเร็จท้ังในด้านการเรียนและการเข้าสู่ชีวิตการทำางานในกองทัพ  
ยูโดโยโนได้สมรสกับ Kristiani ลูกสาวของนายพล Sarwo Edhie Wibowo ที่มีตำาแหน่งใหญ่โตในกองทัพ
และรัฐบาลในสมยันัน้ นอกจากความรูค้วามสามารถท่ีโดดเดน่ของยูโดโยโนแลว้ การแตง่งานในครัง้นีก็้มสีว่น
ทำาให้เขามีความก้าวหน้าในอาชีพทหารที่รวดเร็วเช่นกัน

 บทที่ 4 John Sidel ได้เปรียบเทียบมุมมองการทำางานระหว่างการดำารงตำาแหน่งของยูโดโยโนกับ
พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ จากประเทศไทย และพลเอกฟิเดล รามอส จากประเทศฟิลิปปินส์ เนื่องจากเป็น
ทหารที่เข้ามาดำารงตำาแหน่งสำาคัญทางการเมืองเพื่อบริหารประเทศเหมือนกัน โดยกล่าวถึงในหลายประเด็น
ที่มีความคล้ายกันที่เกิดขึ้นกับทั้ง 3 รัฐบาล แต่เปรียบเทียบถึงความเจริญและการเปลี่ยนแปลงในทิศทาง 
ทีด่ขีึน้ของประเทศไทยและฟลิปิปนิสจ์ากการบรหิารประเทศของผูน้ำาในยคุสมยันัน้ ในขณะท่ีอนิโดนเีซยีทีม่ ี
ยูโดโยโนเป็นผู้นำากลับพบปัญหาการเติบโตทางเศรษฐกิจภายในประเทศหยุดชะงัก แม้ว่าเศรษฐกิจโลกใน
ขณะนั้นจะอยู่ในช่วงขาขึ้นก็ตาม 

 ผู้เขียน กล่าวว่า ทั้ง 3 ประเทศมีความคล้ายกันเนื่องจากมีผู้นำารัฐบาลท่ีมาจากทหารและมีระยะ
เวลาในการดำารงตำาแหน่งที่ยาวนานเหมือนกัน โดยผู้นำารัฐบาลของทั้ง 3 ประเทศได้รับคำาชื่นชมในฐานะ 
ผูป้กปอ้งประชาธปิไตยและพฒันาเศรษฐกจิของแต่ละประเทศใหเ้ตบิโตข้ึน รวมไปถึงการปฏริปูบางสิง่ใหด้ข้ึีน
ในขณะดำารงตำาแหน่ง โดยพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้นำาพาประเทศไทยให้พ้นจากยุคเศรษฐกิจถดถอยใน 
ช่วงกลางของทศวรรษที่ 1980 และผลักดันประเทศเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม ในขณะท่ี พลเอกฟิเดล รามอส       
ไดป้ฏริปูระบบการเงิน การธนาคาร และระบบการจัดเกบ็ภาษขีองฟลิปิปินส์ รวมไปถงึการพฒันาระบบสือ่สาร
โทรคมนาคมภายในประเทศให้เจริญก้าวหน้าในช่วงทศวรรษที่ 1990 อย่างไรก็ตาม ยูโดโยโนอาจถูกมองว่า
แตกต่างในเร่ืองของการพัฒนาบ้าง เนื่องจากช่วงหลังของการดำารงตำาแหน่ง การเติบโตของอุตสาหกรรม 
การผลิตในอนิโดนเีซยี ดูเชือ่งชา้ แมว่้า กลุ่มสนิค้าอปุโภคบรโิภคในขณะนัน้อยูใ่นชว่งทีก่ำาลงัเตบิโตมากกต็าม
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 บทที่ 5 Evi Fitriani วิจารณ์เกี่ยวกับบทบาทของยูโดโยโนที่มีต่อนโยบายต่างประเทศ แม้ว่า
อนิโดนีเซยีจะมีชือ่เสยีงและไดรั้บการยอมรบัจากนานาชาตมิากขึน้จากการปกครองในระบอบประชาธปิไตย 
แต่ชื่อเสียงและศักยภาพในการบริหารประเทศกลับตรงกันข้ามกันในบางเรื่อง ตัวช้ีวัดด้านเศรษฐกิจ
แสดงให้เห็นถึงการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ แต่แท้ที่จริงแล้วโครงสร้างอื่น ๆ ภายในประเทศ 
ก็ยังคงมีปัญหา เช่น ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การวิจัย นวัตกรรม รวมไปถึงการพัฒนามนุษย์ (Human  
Development) ทำาให้การเพิ่มขึ้นของอำานาจท่ีแท้จริงของประเทศยังอยู่ภายใต้ข้อจำากัดของปัจจัย
ด้านเศรษฐกิจและการเมือง นอกจากนี้ หลักสำาคัญในการดำาเนินนโยบายต่างประเทศของยูโดโยโนคือ  
“A million friends and zero enemies” นำามาซึ่งความกระอักกระอ่วนใจในจุดยืนของประเทศที่ไม่มี
นโยบายฝักใฝ่ฝ่ายใด ทำาให้ขาดโอกาสในการสร้างพันธมิตรท่ีดีกับนานาประเทศโดยเฉพาะกับประเทศ
มหาอำานาจอย่างจีนและสหรัฐอเมริกา  

 ส่วนที่ 2 ประกอบด้วย 5 บท ในประเด็นเกี่ยวกับการจัดการรัฐบาลในส่วนของสถาบัน  
(Institutions) การเมือง (Politics) และความมั่นคงปลอดภัย (Security) บทที่ 6 Stephen Sherlock  
กล่าวถึง ความล้มเหลวในการบริหารงาน เนื่องจากกลยุทธ์ท่ียูโดโยโนใช้ในการสร้างความสัมพันธ์กับคณะ
รัฐบาลไม่ได้แตกต่างไปจากสมัยของประธานาธิบดี Wahid และ Megawati ท้ังท่ีระบอบการปกครอง 
ในขณะน้ันแตกต่างไปจากอดีตแล้ว จึงเกิดความแตกแยกในคณะรัฐมนตรี รวมถึงการขาดเสียงสนับสนุน 
ในการออกพระราชบัญญัติต่างๆ การกระทำาดังกล่าวทำาให้การบริหารประเทศหยุดชะงัก ไม่ก้าวหน้า 
ซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารงานในอินโดนีเซีย เนื่องจากไม่มีการพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ ที่แตกต่าง
ไปจากเดิม

 บทที่ 7 Jacqui Baker กล่าวว่า ยูโดโยโนเป็นผู้ท่ีมีช่ือเสียงและได้รับการยอมรับในฐานะทหารท่ี
ประสบความสำาเรจ็ในด้านประชาธปิไตย ซึง่ดีกวา่ในสมยัท่ีดำารงตำาแหนง่รฐัมนตรเีกีย่วกบัความมัน่คง แตก่าร
ปฏริปูโครงสรา้งของทหารและตำารวจกลายเปน็หนึง่ในความลม้เหลวเมือ่ยโูดโยโนดำารงตำาแหนง่ประธานาธบิดี 
ในขั้นตอนของการปฏิรูปได้ละเลยถึงความมั่นคงของประเทศท่ีควรคำานึงถึง แต่ให้ความสำาคัญกับความ 
ทันสมัย เพิ่มการจัดซื้อจัดจ้างรวมถึงงบประมาณด้านรายจ่าย 

 บทที่  8 Sidney Jones ได้ขยายความข้อถกเถียงของ Baker ในบทท่ี 7 เกี่ยวกับความมั่นคง
ปลอดภัย โดยกล่าวว่า ทีมบริหารของยูโดโยโนมีแนวโน้มท่ีจะเป็นฝ่ายต้ังรับมากกว่าฝ่ายรุกเมื่อมีประเด็น 
เกี่ยวกับความมั่นคงภายในประเทศ รวมถึงกรณีความขัดแย้งระหว่างอาเจะห์ (Aceh) ปาปัว (Papua) และ
กลุ่มผู้ก่อการร้าย ที่ทำาให้เกิดวิกฤตในการติดตามปัญหาท่ีเกิดข้ึน เช่น การสนับสนุนและการตรวจสอบ
นโยบายของรัฐบาลเพื่อติดตามแนวปฏิบัติที่มีต่ออาเจะห์ภายหลังความขัดแย้ง การขัดแย้งทางผลประโยชน์
ระหว่างกองกำาลังทหารและตำารวจที่ควบคุมการคุกคามของผู้ก่อการร้าย  

 บทที่  9 Dirk Tomsa ศึกษาเกี่ยวกับการกระจายอำานาจในการบริหารงานของยูโดโยโน โดยมักให้
อำานาจรัฐมนตรีและข้าราชการจัดการในเรื่องยาก ๆ ของการออกนโยบาย ซ่ึงแนวการทำางานจะเน้นความ
ปรองดองมากกวา่ความขดัแยง้ เน้นพธิกีารมากกวา่ตวันโยบาย และมกัหลกีเลีย่งประเดน็เกีย่วกับการปกครอง
ตนเองของภูมิภาค (Regional Anatomy) ทำาให้เป็นปัญหาต่อเนื่องที่ไม่ได้รับการแก้ไขให้จบสิ้น อันนำาไปสู่
ความถดถอยของประชาธิปไตยในยุคสมัยนี้
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 Dirk Tomsa กล่าวถึง การปกครองในยุคสมัยของประธานาธิบดีซูฮาร์โต ในขณะนั้นว่า เป็นยุคระเบียบ
ใหม่ (New Order) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสถียรภาพทางการเมือง การปกครองในสมัยนี้จึงเป็นการ
รวมอำานาจเข้าสู่ศูนย์กลางและมีอำานาจเหนือสามสถาบันหลักของประเทศคือ กองทัพ ระบบราชการ และ
พรรคการเมือง ต่อมา ประชาชนต้องการเปลี่ยนแปลงจากการรวมศูนย์อำานาจของผู้นำา จึงเรียกร้องให้นำา
แนวทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยมาใชใ้นอนิโดนีเซียอกีคร้ัง จนกระท่ังสิน้สดุสมยัของประธานาธบิดี
ซูฮาร์โต ภายหลังเกิดกระแสการปฏิรูปให้มีการกระจายอำานาจของอินโดนีเซีย ซึ่งเรียกเหตุการณ์นี้ว่า  
“Big Bang’s Decentralization” เมื่อมาถึงสมัยการปกครองของยูโดโยโนจึงมีการออกกฎหมายสำาคัญ  
2 ฉบับ ที่ให้ความสำาคัญกับการกระจายอำานาจในอินโดนีเซีย อันเป็นจุดเริ่มต้นที่สำาคัญของการสถาปนาการ
ปกครองท้องถิ่นอย่างจริงจัง การกระจายอำานาจดังกล่าวช่วยลดกระแสความขัดแย้งการแบ่งแยกดินแดนท่ี
เริม่กอ่ตวัในหลายพืน้ที ่ผลสบืเนือ่งจากการกระจายอำานาจกน็ำามาซึง่ปญัหาการทุจรติคอรร์ปัชนัเนือ่งจากการ 
ซื้อขายตำาแหน่ง หรือการต่อรองผลประโยชน์ของผู้มีอำานาจ อย่างไรก็ตาม สามารถกล่าวได้ว่า อินโดนีเซีย
ประสบความสำาเร็จในการกระจายอำานาจในยุคสมัยของยูโดโยโนแม้จะพบอุปสรรคบ้างก็ตาม

 บทที่ 10 Simon Butt กล่าวถึง การออกกฎหมายและการปฏิรูปการต่อต้านคอร์รัปชั่น โดยจัดตั้ง
ตัวแทน 2 หน่วยงาน ได้แก่ Corruption Eradication Commission (KPK) และ Constitutional Court 
(MK) เพื่อจัดการประเด็นผลประโยชน์ของนักการเมือง แม้ว่าจะวางกลยุทธ์ที่ดีในการบริหารงานแต่ก็เกิด 
ข้อขัดแย้งระหว่าง 2 หน่วยงานนี้ จากการทำางานเกี่ยวกับอำานาจของนักการเมือง ในขณะท่ียูโดโนโยไม่ได้ 
เข้ามามีบทบาทเพื่อช่วยเหลือข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นมากนัก แต่สามารถกล่าวได้ว่า ทั้ง 2 หน่วยงานในช่วงหลัง
ของการดำารงตำาแหน่งของยูโดโยโนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นกว่าในช่วงแรก เช่น ระยะเวลาในการรับคำาร้องจน
กระทั่งสิ้นสุดกระบวนการใช้ระยะเวลาสั้นลง การตัดสินคดีความต่าง ๆ ได้รับการยอมรับในกระบวนการ
ยุติธรรมมากขึ้น

 ส่วนที่ 3 ประกอบด้วย 4 บท ในประเด็นเกี่ยวกับเพศ (Gender) สิทธิมนุษยชน (Human Rights) 
และสิ่งแวดล้อม (Environment) บทที่ 11 Melanie Budianta, Kamala Chandrakiranna และ Andy 
Yentriyani ถกประเด็นเก่ียวกบัเพศจากคำามัน่สญัญาของยโูดโยโนทีใ่หไ้วใ้นชว่งแรกของการดำารงตำาแหนง่วา่
จะเพิม่บทบาทของสทิธสิตรทีางการเมอืงใหม้ากขึน้ รวมไปถงึการปกปอ้งสตรจีากความรนุแรง และความไม่
เท่าเทียมกันทางเพศ ผู้เขียน กล่าวว่า การที่ยูโดโยโนได้รับชัยชนะทั้ง 2 ครั้งจากการเลือกตั้งประธานาธิบดี
ก็เพราะได้รับการสนับสนุนคะแนนเสียงจากสุภาพสตรี แต่ทว่าเมื่อสิ้นสุดการดำารงตำาแหน่งในสมัยที่ 2 สิ่งที่
ยโูดโยโนไดใ้หส้ญัญาไวไ้มไ่ดม้กีารเปลีย่นแปลงจากเดมิเทา่ใดนกั จำานวนตวัแทนสภุาพสตรทีีม่บีทบาทสำาคญั
ทางการเมืองมีอัตราคงที่ ตัวชี้วัดเรื่องของสุขภาพ อัตราการเสียชีวิตของมารดาและการศึกษาที่ดีมีอัตรา 
ลดลง รวมไปถงึกฎหมายคุม้ครองความไมเ่ทา่เทยีมกันทางเพศก็แยล่ง อนันำามาสูค่วามผดิหวงัของสภุาพสตรี 
ที่ให้การสนับสนุนยูโดโยโนในตอนเริ่มต้นท่ีมองว่าสิ่งเหล่านี้ควรพัฒนาไปพร้อมกับการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้ ในยุคสมัยของยูโดโยโนไม่มีกฎหมายเพื่อคุ้มครองสตรีจากภัยรูปแบบ 
ตา่ง ๆ  เชน่ จากการแบง่แยกเพศ (Discrimination) และสถานการณข์องกลุม่สตรใีนอาเจะหก์ม็คีวามรนุแรง
เพิ่มมากขึ้นเพราะยังอยู่ภายใต้กฎหมาย Sharia ของมุสลิม ในที่สุด ต้องมีการออกข้อบังคับท้องถิ่นเพื่อ 
ช่วยเหลือและปกป้องสิทธิสตรีในพื้นที่นี้
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 บทที่ 12 Dominic Berger ศึกษาเกี่ยวกับนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights) ของ 
ยูโดโยโน แม้ว่า ประเด็นนี้จะเป็นเรื่องสำาคัญในการบริหารงานแต่ก็ยังมีบางกรณีที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขและ 
อยู่ในระหว่างการดำาเนินการที่ยังหาข้อยุติไม่ได้ แบ่งเป็น 4 กรณีศึกษา ได้แก่ ความถูกต้องตามกฎหมาย 
ของผู้ก่อคดีอาชญากรรมที่ผ่านมา การตัดสินคดีที่ Munir ผู้เคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนถูกฆาตกรรม 
ในป ี2004 นักโทษทางการเมอืงใน Papua และ Maluku และอสิรภาพของการเผยแพรผ่า่นสือ่อนิเทอรเ์นต็ 
ซึ่งแต่ละคดีเป็นที่โด่งดังและอยู่ในความสนใจของประชาชน ทำาให้ยูโดโยโนถูกมองว่ายังไม่มีความจริงจัง 
ในเรื่องของการให้ความสำาคัญกับสิทธิมนุษยชนเท่าใดนัก เว้นแต่จะเกี่ยวข้องกับสถานการณ์การเมือง เช่น  
ใชเ้ร่ืองสิทธิมนุษยชนเปน็นโยบายตอนหาเสยีง มกีารอา้งถงึประธานาธบิดวีโีดโดทีใ่หค้วามสำาคญักบัเรือ่งสทิธิ
มนุษยชนมากกว่ายูโดโยโนอย่างเห็นได้ชัด

 บทที่  13 Robin Bush กลา่วถงึ ปญัหาของการเมอืงทีม่รีากฐานมาจากศาสนา (Religious Politics) 
และสทิธขิองเสยีงขา้งน้อย (Minority Rights) ในระหวา่งการดำารงตำาแหนง่ของยโูดโยโน ซึง่ระดบัความรนุแรง
ทางศาสนาของชนกลุ่มน้อยได้เพิ่มขึ้นในยุคสมัยนี้ โดยเน้นไปที่ Ahmadiyah, Shi’a และ Christians นอกจากนี้ 
ยังอธิบายการจัดการปัญหาเหล่านี้ของยูโดโยโนในด้านของการแต่งต้ังบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งสำาคัญต่าง ๆ 
(Appointment) การจัดตั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Organization) และการออกกฎหมาย (Legislation)  

 บทที่  14 Patrick Anderson, Asep Firdaus และ Avi Mahaningtyas กล่าวเกี่ยวกับนโยบาย
ด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate Change) ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายที่ประสบความ
สำาเร็จในการบริหารงาน โดยให้ความสำาคัญกับการลดอัตราการเกิดไฟป่าให้ได้ 20% ในแต่ละปี การเกิด
ไฟป่าอย่างต่อเนื่องทำาให้ป่าและสภาพแวดล้อมถูกทำาลายลงไปมากในเขต Kalimantan, Sumatra และ 
Sulawesi โดยเน้นไปที่ประเด็นของบริษัททำาไร่ทำาสวนขนาดใหญ่ที่จุดไฟเผาแบบผิดกฎหมายและทำาลายป่า 
อย่างไรก็ตาม ความยากอยู่ที่เจ้าของบริษัทเหล่านั้นก็เป็นนักธุรกิจที่รำ่ารวยและเป็นผู้บริจาคเงินคนสำาคัญ
ให้กับพรรคการเมือง แม้ว่าจะได้รับแรงกดดันจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียและสิงคโปร์ที่ได้รับ 
ผลกระทบจากไฟป่าด้วย แต่ก็มีเพียงไม่กี่บริษัทที่ถูกดำาเนินคดีและถูกปรับเป็นจำานวนเงินไม่มาก ทำาให้เรื่อง 
ไฟป่ากลายเป็นปัญหาใหญ่ในระดับประเทศที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้และเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 ส่วนที่ 4 ประกอบด้วย 3 บท เกี่ยวกับนโยบายด้านเศรษฐกิจและสังคม (The Economy and 
Social Policies) บทท่ี 15 Hal Hill กล่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศอินโดนีเซียในยุคสมัยการดำารง
ตำาแหน่งของยูโดโยโน แม้ว่าในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงการฟื้นตัวของประเทศนับตั้งแต่ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ
ในปี 1997 โดยภาพรวมของเศรษฐกิจมีการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นประมาณ 5-6% ในการบริหารงาน 
ยูโดโยโนพยายามที่จะทำาให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตข้ึนและหลีกเลี่ยงการกลับไปสู่วิกฤตทางเศรษฐกิจ
อีกครั้งเนื่องจากในช่วงที่ดำารงตำาแหน่งก็ยังคงมีภาวะตึงเครียดของเศรษฐกิจโลกเข้ามาเกี่ยวข้อง

 บทที่  16 Chris Manning และ Riyana Miranti กลา่วถงึ มมุมองเกีย่วกับการจา้งงาน ความยากจน 
และการกระจายรายได้ โดยทั้งสามเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ยูโดโยโนได้ให้คำามั่นสัญญาแก่ประชาชนตอนหาเสียงเลือกตั้ง 
เมื่อสิ้นสุดการดำารงตำาแหน่ง อัตราความยากจนลดลงเมื่อวัดจากมาตรฐานนานาชาติ แต่ความเหลื่อมลำ้า
ทางสงัคมยงัคงมอียูโ่ดยมีอตัราเพิม่ขึน้ในชว่งแรกของการเขา้รบัตำาแหนง่ในสมยัแรก กอ่นทีอ่ตัราจะลดลงใน 
ช่วงท้ายของสมัยที่สอง คณะทำางานของยูโดโยโนได้เพิ่มอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นตำ่าแต่อัตราความเหลื่อมลำ้า
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ทางสังคมยังคงมีสัดส่วนที่เป็นประเด็นสำาคัญ โดยมีการอ้างถึงเงินอุดหนุนพลังงานท่ีรัฐบาลให้ความสำาคัญ
มากกว่าและจัดสรรเป็นงบประมาณรายจ่ายในสัดส่วนที่มาก 

 บทที่  17 Dinna Wisnu, Faisal Basri และ Gatot Arya Putra กล่าวเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมซึ่ง
เป็นนโยบายที่ยูโดโยโนให้ความสำาคัญและต้องการพัฒนาให้ดีข้ึน ไม่ว่าจะเป็นการกำาจัดความยากจน การ
เพิ่มอัตราการมีงานทำาของประชาชน การดูแลความต้องการข้ันพื้นฐานให้กลุ่มคนยากจนสามารถเข้าถึงได้  
รวมถงึความปลอดภยัในชวีติของประชาชน แตง่บประมาณทีจ่ดัสรรสำาหรับสวัสดิการสงัคมกยั็งไม่เพยีงพอตอ่
ความตอ้งการทีจ่ะใชพั้ฒนา เนือ่งจากสดัสว่นทีม่ากท่ีสดุของรายจา่ยของรัฐบาลคอื เงนิสนบัสนนุใหข้า้ราชการ
พลเรอืน (Civil Service) ตามมาดว้ยเงนิอดุหนนุพลงังาน (Energy Subsidies) ในขณะทีร่ายจา่ยของรฐับาล
ในเร่ืองของสขุภาพและการศกึษา รวมถงึการคุม้ครองทางสงัคม (Social Protection) อยูใ่นสดัสว่นท่ีตำา่มาก
เมื่อเทียบกับสัดส่วนของ GDP 

บทสรุปจากหนังสือ

 หนังสือเล่มน้ีพบว่า ช่วงระยะเวลาของการดำารงตำาแหน่ง 2 สมัยน้ัน มีความน่าสนใจและมีความ
แตกต่างกัน เริ่มตั้งแต่การกล่าวย้อนไปชีวิตในวัยเด็กและพื้นฐานครอบครัวว่ามีส่วนอย่างไรต่อการดำารง 
ตำาแหนง่ประธานาธิบด ีซึง่ผูเ้ขยีนแตล่ะบทสามารถถา่ยทอดออกมาใหผู้อ้า่นไดเ้ขา้ใจถึงเรือ่งราวและบรบิทตา่ง ๆ   
ได้เป็นอย่างดี ทำาให้เห็นว่า แต่ละอย่างของการเป็นยูโดโยโนล้วนมีที่มา เช่น แม้ว่าจะมีอาชีพทหารที่ดูเด็ดเดี่ยว
สามารถปกครองผู้อื่นได้ มีภาวะผู้นำาจนได้รับเลือกให้ดำารงตำาแหน่งประธานาธิบดี แต่เม่ือต้องเป็นผู้นำาประเทศ
เขากลับไม่มีความเด็ดขาดเกี่ยวกับการตัดสินใจในหลาย ๆ อย่าง ขาดความเชื่อมั่นในฐานะผู้นำา และ 
ในหลายเรื่องต้องขอคำาแนะนำาจากคณะทำางานแทนการตัดสินใจด้วยตัวเอง

 ในแตล่ะบทของหนงัสอืเลม่นีค้รอบคลมุทกุเรือ่งราวและทกุดา้นของยโูดโยโนทัง้ในเรือ่งชวีติสว่นตวั 
และการบริหารประเทศ โดยผู้เขียนแต่ละบทได้สรุปเหตุการณ์สำาคัญที่เกิดข้ึนให้ผู้อ่านได้รับทราบว่ามี
เหตกุารณส์ำาคญัอะไรเกดิขึน้บา้งในขณะดำารงตำาแหนง่ ผูเ้ขยีนแตล่ะบทมคีวามตรงไปตรงมาในการอภปิราย 
หากสิ่งไหนดีก็กล่าวถึงสิ่งนั้นว่ามีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางท่ีดี มีการพัฒนาและเจริญก้าวหน้าอย่างไรจาก
การบริหารประเทศของยูโดโยโน หากสิ่งไหนไม่ดี ก็มีการวิพากษ์ถึงเรื่องราวท่ีเกิดข้ึนว่าส่งผลต่อประเทศ 
คณะรัฐบาล และวิถีชีวิตของผู้คนแบบใด จึงถือได้ว่า หนังสือเล่มนี้ครอบคลุมเหตุการณ์ทุกเรื่องทุกด้าน 
ในยุคสมัยการปกครองของยูโดโยโน โดยเล่าเรื่องราวให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในแต่ละด้านและเปรียบเทียบ 
2 สมัยของการดำารงตำาแหน่ง เป็นหนังสือที่ให้มุมมองและทำาให้รู้จักสถานการณ์ของประเทศอินโดนีเซียใน
ช่วงเวลาดังกล่าวมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นการเมืองการปกครอง วัฒนธรรม วิถีชีวิต เศรษฐกิจ กฎหมาย สังคม 
รวมถึงเร่ืองของสิ่งแวดล้อมผ่านแต่ละมุมมองของผู้เขียน ซ่ึงสอดคล้องกับช่ือหนังสือ The Yudhoyono 
Presidency: Indonesia’s Decade of Stability and Stagnation ที่ต้องการกล่าวถึงเรื่องราวของ
ประธานาธิบดียูโดโยโนทั้ง 2 ช่วงของการดำารงตำาแหน่ง นับตั้งแต่การก้าวเข้ามาเป็นผู้นำาพร้อมกับความ 
คาดหวงัของประชาชนทีม่อบคะแนนเสยีงใหจ้นได้รบัชยัชนะจากการเลอืกตัง้ การบรหิารงานประเทศอนันำามา
ซ่ึงความมเีสถยีรภาพของประชาธปิไตย จนกระทัง่หมดวาระการดำารงตำาแหนง่ทีจ่ากไปพรอ้มกบัความซบเซา
ของประเทศในความรู้สึกของประชาชน




