
นายโจโค วิโดโด (Joko Widodo) หรือ“โจโกวี (Jokowi)”  
ซ่ึ ง ได้ รับสมญานามว่า “โอบามาแห่งแดนอิ เหนา” เป็ น
ประธานาธิบดีคนปัจจุบัน อดีตเซลล์แมนขายเฟอร์นเิจอร์ทีล่มืตาดู
โลกในเขตชมุชนแออดับริเวณริมแมน่ ้า ก่อนเปน็นายกเทศมนตรีเมือง 
Surakarta และผู้ว่าการมหานครจาร์กาตา เขาโดดเด่นจากการ
แสดงทัศนคติ “Can do” ภายใต้การแสดงออกถึงความจริงใจ มือ
สะอาด ถงึลกูถงึคน เข้าถึงคนธรรมดาในยุคการเมือง “inclusive” 
ที่ประชาชนตื่นตัวในสิทธิของตนเอง อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยน
ผ่านผูน้้าโดยกระบวนการเลือกตั งอย่างต่อเนื่อง โจโควีได้รับชัยชนะ
ด้วยคะแนนเสียงเหนือ พล.ท.ปราโบโว สุเบียนโต (Probowo 
Subianto) เพียงร้อยละ ๖.๓ (๘,๔๒๑,๓๘๙ คะแนนเสียง) และ

สาบานตนเข้ารับต้าแหน่งเมือ ๒๐ ต.ค.๕๗  
“โจโกวี” โอบามาแห่ง “แดนอิเหนา” 
 ไมเ่พียงรูปร่าง หนา้ตา สผีวิ และบคุลกิหนุม่ลกูทุง่พร้อมลยุ
ทุกที่ การเป็นนักการเมืองติดดินของ นายโจโกวี ที่คล้ายคลึ ง
ประธานาธิบดีบารัก โอบามา เท่านั น หากแต่ประวัติที่ไม่ได้มาจาก
ชนชั นสูงทางการเมืองและการทหาร เร่ิมชีวิตด้วยการปากกัดตีน
ถีบเช่นเดียวกับพี่น้องร่วมชาติ ท้าให้นายโจโกวี ถูกจับตามองในทุก
แง่มุม ตั งแต่ขึ นรับต้าแหน่งประธานาธิบดี ไม่ว่าจะเป็นผลงาน การ
ตัดสินใจ ท่าที ถ้อยแถลงอย่างตรงไปตรงมาในหลายเหตุการณ์ที่
เกิดขึ น อาทิ 
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การศึกษาเรียนรู้ประเทศสมาชิกอาเซียนในแง่มุมต่างๆ รวมถึงบทบาทความเป็นผู้น้าของหลายประเทศที่น่าสนใจ เป็นหนึ่งใน
การเตรียมความพร้อมการเร่ิมต้นเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ โดยเฉพาะประเทศอินโดนีเซียที่มี นาย โจโค วิโดโด (Joko 
Widodo) หรือ “โจโกวี (Jokowi)”  ซ่ึงเป็นประธานาธิบดีคนปัจจุบันของอินโดนีเซียที่ไดรั้บสมญานามว่า “โอบามาแหง่แดนอิเหนา” 
ดังนั น ในทุกแง่มุมของนายโจโกวีจึงเป็นที่น่าจับตามอง ทั งจากท่าทียืนกรานไม่ยอมลดหย่อนโทษให้แก่นักโทษประหารชีวิตในคดีค้ายา
เสพติดชาวออสเตรเลีย หลังจากได้มีการประหารนักโทษคดียาเสพติดรอบแรกไปเมื่อเดือน ม .ค.๕๘ ที่ผ่านมา การแสดงความเห็นใน
การเดินทางเยือนประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อกรณีการอ้างกรรมสิทธ์ิของจีนเหนือทะเลจีนใต้ ฯลฯ แต่ท้ายที่สุดแล้ว 
การอยู่ร่วมกันเป็นประชาคมได้อย่างสันติสุขนั น คงต้องอาศัยการให้เกียรติ เคารพซ่ึงกันและกัน ศึกษาเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างกัน
ในทุกๆ ด้านอย่างจริงจัง โดยเฉพาะในเร่ืองของกฎหมายและวัฒนธรรมในบริบทของประเทศต่างๆ ในกลุ่มประชาคมที่เก่ียวข้อง... 
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  ประธานาธิบดี โจโกวี แถลงเตือนความพยายามในการเข้ามา
แทรกแซงกระบวนการยุติธรรมของหลายประเทศ โดยแถลงว่า
อินโดนีเซียคือประเทศเอกราชที่มีกฎหมายเป็นของตนเอง  
น่ันหมายความว่า ผู้กระท าผิดไม่ว่าจะเป็นพลเมืองของประเทศใด
ก็ตาม หากเข้ามาก่อเหตุในอินโดนีเซีย ต้องเคารพกฎหมาย และ
ยอมรับบทลงโทษของทางการอินโดนีเซยี”  
 นายโจโกว ียืนกรานไม่ยอมลดหย่อนโทษให้แก่นักโทษที่รอการ
ประหารชีวติในคดค้ีายาเสพตดิชาวออสเตรเลีย ๒ คน คือ Andrew Chan 
และ Myuran Sukumaran สมาชิกระดับหัวหน้าแก๊งค้ายาเสพติด 
“บาหลี ไนน์ (Bali nin)” ในข้อหาลักลอบขนเฮโรอีนกว่า ๘ กิโลกรัม  
แม้ว่า นายกรัฐมนตรี โทนี แอบบ็อตต์ (Anthony Abbot) แห่ง
ออสเตรเลีย ทั งวิงวอน และกดดันให้รัฐบาลอินโดนีเซียเมตตาก็ตาม 
โดยคณะตุลาการศาลปกครองสูงสุดของอินโดนีเซียให้เหตุผลว่า ค้าส่ัง
ประหารชวีิตจาก นายโจโกวี เป็น "อ านาจพิเศษ" ของผู้น้าอนิโดนีเซีย
ตามที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติเอาไว้ ซึ่งบุคคลอื่นไม่สามารถแก้ไขได้  
  ซึ่งก่อนหน้านี  เมื่อเดือน ม.ค.๕๘ อินโดนีเซียได้ประหารชีวิต
พลเมือง ๖ คน จากหลายประเทศ ฐานลักลอบค้ายาเสพติดเช่นกัน
และหน่ึงในนั นเปน็พลเมอืงชาวบราซลิ ท้าให ้ประธานาธบิด ีดลิมา รสูเซฟฟ์ 
แห่งบราซิล เรียกตัวเอกอัครราชทูตกลับประเทศทันที และประกาศ
ทบทวนความสัมพันธ์กับอินโดนีเซีย อีกทั ง ระงับและส่ังเ ล่ือน
ก้าหนดการพิธีรับมอบอักษรสาส์นตราตั ง นายโตโต ริยานโต 
เอกอัครราชทูตของอินโดนีเซียประจ้ากรุงบราซิเลีย อย่างไม่มีก้าหนด 
ท้าใหก้ระทรวงการตา่งประเทศอนิโดนีเซยีออกแถลงการณเ์มือ่ ๒๑ ก.พ.๕๘ 
เรียกตัว นายโตโต ริยานโต ให้เดินทางกลับประเทศทันที และเชิญ
เจ้าหน้าที่ ระดับ สูงของสถานเอกอัครราชทูตบราซิลประจ้า 
กรุงจาการ์ตา เข้าพบเพ่ือรับหนังสือประท้วงกรณีดังกล่าว ส่งผลให้
ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างทั งสองประเทศตึงเครียดอย่างหนัก 
  ระหว่างการเยือนญี่ปุ่น วันที่ ๒๒ - ๒๕ มี.ค.๕๘ นายโจโกวี กับ 
นายอาเบะ ได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริม
ความร่วมมือทางทหารต่อกัน โดย นาย โจโกวี กล่าวก่อนการเยือนว่า 
การอ้างกรรมสทิธิข์องจนีเหนือพืน้ทีเ่กอืบทัง้หมดของน่านน้ าทะเลจนีใต้น้ัน 
ไม่มีพื้นฐานทางกฎหมายที่ส นับสนุนโดยกฎหมายระหว่าง 
ประเทศ และอินโดนีเซียพร้อมจะด าเนินบทบาทเป็นคนกลาง  

เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งกรณีทะเลจีนใต้ 
 อินโดนีเซยีรว่มซอ้มรบกบัสหรฐัฯ ช่วงกลางเดอืน เม.ย.๕๘ ทีเ่กาะบาตมั 
บริเวณหมู่เกาะในทะเลจีนใต้ใกล้กับบริเวณที่จีนอ้างสิทธิ์ครอบครอง 
ซึ่งเป็นการร่วมซ้อมรบครั้งที่สองกับสหรัฐฯ โดยอินโดนีเซียวางแผนว่า 
จะจัดการซ้อมรบอกีในปีหนา้ และตอ้งการให้จัดการซ้อมรบ ทั้งการใช้
เครื่องบินตรวจการณ์และลาดตระเวนเป็นประจ าในพ้ืนที่ดังกล่าว 
บทบาทผู้น ากับเส้นทางสู่ประชาคมอาเซียน 
 หลังจากนายโจโควขีึ นรบัต้าแหน่งประธานาธิบดอีนิโดนีเซยีก็
พบกับปัญหาภายใน เรื่องความโปร่งใส รวมทั ง ภาพลักษณ์ที่ไม่สู้ดี
ของเหล่าที่ปรึกษา ส่งผลให้ความเช่ือมั่นในการบริหารประเทศของ
นายโจโกว ีลดลง อีกทั ง มุมมองบทบาทผู้น้าที่เน้นรักษาผลประโยชน์
แห่งชาติของตนด้วยท่าทีแข็งกร้าว เช่นกรณีการตัดสินประหารชีวิต
นักโทษคดียาเสพติด ซึ่งประธานาธิบดี โจโกวีไม่ยอมลดหย่อนโทษ
ท่ามกลางกระแสกดดันจากหลายประเทศ ถือว่ามีความเด็ดขาด 
สมเป็นผู้น้า แต่ทั งนี อาจจะเข้าสุภาษิตที่ว่า “ดาบสองคม” เพราะ
แน่นอนว่ าการลง โทษประหาร ชีวิ ตดั ง ก ล่ าว  อาจ ส่งผลต่ อ
ความสัมพันธ์กับหลายประเทศไม่มากก็น้อย อีกทั ง การตัดสินใจ 
ลงนามบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือทางทหาร
กับญี่ปุ่น และการร่วมซ้อมรบกับสหรัฐฯ ในช่วงที่ผ่านมา อาจเป็น
สัญญาณบ่ง ชี ได้หรือไม่ว่า ท่าทีความแข็งกร้าวของนายโจโควี 
ผ่านนโยบายอินโดนีเซีย แต่กลับมีการด้าเนินการทางการทูตกับ
สหรัฐฯ และญี่ปุ่นเป็นเบื องหลังแบบคู่ขนานด้วยนั น มีนัยส้าคัญ 
อย่างยิ่งต่อทิศทางของอินโดนีเซีย ถึงแม้ว่าในระยะหลังจะพยายาม
แสดงบทบาทเป็นตัวกลางในการไกล่เกล่ียข้อพิพาททะเลจีนใต้ก็ตาม 
 ก่อนการเข้าสู่เส้นทางประชาคมอาเซียน ประเทศสมาชิก
ต่างพยายามหาจุดยืนบนพื นฐานผลประโยชน์แห่งชาติของตน แต่คง
ไม่อาจละเลยการยึดถือกฎกติกาที่ทุกประเทศต่างยอมรับร่วมกัน  
เพ่ือ ลดความขัดแย้งที่จะเกิดขึ นต่อไปในอนาคต…�� 
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