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กระบวนการสรา้งสนัตภิาพในอาเจะห ์(Making Peace: Ahtisaari and Aceh) 

สนัตภิาพในอาเจะห:์ เราไมอ่าจแบกภาระความชั	วรา้ยของโลกทั#งใบ 
บทความนี	ไดร้บัมาจากคณุ บรุฮานดุดนิ อเุซ็ง 

บทความนี#ไดม้กีารปรับปรุงบางประโยค และย่อหนา้เพื	อความสะดวกในการอา่น  
โดยกองบรรณาธกิารมหาวทิยาลยัเที	ยงคนื 
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ขออนุญาตสง่ "กระบวนการสรา้งสนัตภิาพในอาเจะห ์เพื	อพจิารณา  
เห็นวา่ น่าจะเป็นขอ้พจิารณากับการแกไ้ขความขดัแยง้ที	ภาคใตบ้า้นเรา ดว้ยวธิกีารสนัต"ิ  
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"คลื	นยักษ์สนึาม"ิและ"โหมโรง: การเจรจาสนัตภิาพ รอบแรก"พรอ้มคํานําของหนังสอื  
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กระบวนการสรา้งสนัตภิาพในอาเจะห ์(Making Peace: Ahtisaari and Aceh) 

สนัตภิาพในอาเจะห:์ เราไมอ่าจแบกภาระความชั	วรา้ยของโลกทั#งใบ 
บทความนี	ไดร้บัมาจากคณุ บรุฮานดุดนิ อเุซ็ง 

 
บทความนี#ไดม้กีารปรับปรุงบางประโยค และย่อหนา้เพื	อความสะดวกในการอา่น  

โดยกองบรรณาธกิารมหาวทิยาลยัเที	ยงคนื 

 

 

6.ปรมาจารย ์อะหต์ซิาร ิ(*)  

 
                มารต์ต ิ อะหต์ซิาร ิ รูด้วีา่ขอ้ตกลงยตุคิวามเป็นปรปักษ์ The Cessation of Hostilities 
Framework Agreement (CoHa) ในปี 2000 (พ.ศ.2543) ประสบความลม้เหลวเป็นบทเรยีนที	เสมอืนหนิ
โสโครกที	อยูใ่นเสน้ทางเดนิเรอืที	จะตอ้งหลบเลี	ยง ฉันใดก็ฉันนั#นมารต์ต ิ อะหต์ซิาร ิ จงึไดว้าง
ยทุธศาสตรข์องตนดว้ยการเป็นผูกํ้ากับที	เครง่ครัดที	สดุ ซึ	งอาจกลา่วไดด้ว้ยคําวา่ "แคบ" และ 
“กระชบั". ดังเชน่ในระยะของการเริ	มตน้กอ่นมกีารเจรจา มารต์ต ิ อะหต์ซิาร ิไดทํ้าความกระจา่งแกท่กุ
ฝ่ายใหย้อมรับวา่เขาไมต่อ้งการที	จะมาเสยีเวลากับเรื	องนี# ดว้ยการยื#อเรื	องหรอืซื#อเวลา และเขาจะไม่
ปลอ่ยใหม้กีารพจิารณาลงลกึหรอืไมพ่ถิพีถัินในรายละเอยีดปลกียอ่ยเกนิไปที	เกี	ยวพันในหลักการใหญ่
ของกระบวนการ 

****************************** 

(*) ในตน้ฉบบัเดมิ ใชคํ้าวา่ Ayatollah Ahtisaari ผูแ้ปลเรยีบเรยีง เลี	ยงใชคํ้าวา่ "ปรมาจารย"์ เป็นการเทยีบเคยีง 
เนื	องจากวา่เกรงจะหมิ	นเหมต่อ่ความรูส้กึของผูนั้บถอืศาสนาอสิลามนกิายชอิะฮฺ คําวา่ "อยาตลุลอฮฺ" เป็นตําแหน่งสงูสดุที	
มอบใหก้ับผูนํ้าศาสนาอสิลาม นกิาย (มัซฮับ) ชอิะฮฺ        "อยาตลุลอฮฺ" เป็นภาษาอาหรับ แปลวา่ สญัลักษณ์ แหง่อลัลอ
ฮฺ "อายะฮฺ" แปลวา่สญัลักษณ์ และอลัลอฮฺ หรอืนามของพระเจา้ 

บคุคลที	จะไดรั้บตําแหน่งนี#ตอ้งเป็น "อะอฺลมั อะอฺละมนี" คอืสดุยอดผูรู้ ้หรอื ปรมาจารย ์นั#นคอืตอ้งผ่านการศกึษาจนกระทั	ง
บรรลขุั #นสงูสดุ ในวทิยาการเกี	ยวกับอลักรุอาน ตฟัซรี (อธบิายอลักรุอา่น) ฮะดษิ (จรยิวตัรและวจนะของทา่นศาสดามุฮมัมัด 
ศอล) ฟิกห ์(กฎหมาย) อศุลุฟิกหฮฺ ภาษาอาหรับ ตรรกวทิยา และวชิาอื	นๆ จนบรรลขุั #น อจิตฮิาด สามารถวนิจิฉัย
บทบญัญัตอิสิลามได ้จากนั#นจงึเป็นอาจารย ์สอนนักศกึษาศาสนาอสิลามและเป็นผูนํ้าของบรรดาผูบ้รรลอุจิตฮิาด เมื	อเป็น
ที	ยอมรับของบรรดาผูบ้รรลอุจิตฮิาดแลว้จงึไดรั้บตําแหน่งนี# - วกิพิเีดยี) 
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ในขณะที	 ศนูยอ์อ๊งร ี ดนู๊องค ์ พยายามที	จะไมใ่ชห้ลักการเหตผุลและเกลี	ยกลอ่มใหคู้เ่จรจา

ไมใ่หอ้อกนอกกระบวนการเจรจา   ขณะที	 มารต์ต ิ อะหต์ซิาร ิ  นําการประชมุในลักษณะคอ่นขา้งจะ
เผด็จการเล็กนอ้ย ใชอํ้านาจตอ่รองบางประการ การเริ	มตน้ตั #งแตแ่รก ไดกํ้าหนดกรอบ จํากดักรอบการ
เจรจา วา่จะเจรจาอะไร มกีรอบของการเจรจา กรงุเฮลซงิก ิจะมกีรอบการพดูคยุอะไร  และจะไมม่เีรื	อง
อื	นนํามาพดูคยุกันบนโตะ๊เจรจา 

 
เมื	อมกีารสะดดุเนื	องจากมกีารนําเรื	องนอกประเด็น เป็นการนําเรื	องรอ้งเรยีนกลา่วหาในเรื	องราว

ที	เกดิขึ#นในอดตี  มารต์ต ิอะหต์ซิาร ิ ก็จะรบีรวบรัดและดงึเขา้มาในวาระ ของการเจรจาทันท ี
“มันเป็นเรื	องที	สําคัญที	เราตอ้งเขา้ใจเพราะวา่ เราไมอ่าจแบกภาระความช ั(วรา้ยของโลกได้

ท ั	งโลก หรอืเราไมอ่าจจะซกัลา้งส ิ(งสกปรกในคราวเดยีวกนั” 
 
ทําใหใ้นระยะแรกๆเขาจงึถกูลอ้และขนานนามชื	อวา่ “อยาตลุลอฮฺ   อะหต์ซิาร”ิ 
“ผลสรปุออกมาอยา่งจํากดัและกระชบัที	สดุเทา่ที	จะกระทําได ้ เพยีงองคป์ระกอบที	จําเป็นเพื	อ

การสถาปนาประชาธปิไตย ที	จะตอ้งระบลุงในการประชมุเจรจาและตกลงกนั และผมไดก้ลา่วแก ่ ฝ่าย
ขบวนการอาเจะหเ์สรวีา่ ตัวเลขของจํานวน เวลานั#นเมื	อคณุอยูใ่นสภา คณุสามารถแกไ้ขไดต้ามที	
ประสงค ์ไมใ่ชม่านั	งถกกนับนโตะ๊เจรจา เรามไิดเ้ป็นผูกํ้ากับการประชมุทั	วไปนี#” 

 
 

ความสําคัญในยทุธศาสตรข์อง  มารต์ต ิอะหต์ซิาร ิคอืเป้าหมาย ที	มสีต ินั#นเอง 
นับตั #งแตเ่มื	อเริ	มตน้แลว้ เรามเีป้าหมายที	ชดัแจง้แลว้วา่เราตอ้งการอะไร มเิชน่นั#นแลว้ก็จะไมม่ ี

แมค้วามเป็นไปไดใ้นการถามถงึสทิธ ิและเดนิหนา้ตามหลังสิ	งที	ถกูตอ้ง 
มารต์ต ิอะหต์ซิาร ิกลา่ววา่ “บอ่ยครั#งที	เรากระทําไป โดยที	เรากระทําอะไรไปก็เพื	อเห็นแกก่าร

กระทําของพวกเขา” 
“เมื	อผมมองยังความขดัแยง้ของโลก ผมมักรูส้กึวา่เราไมม่คีวามมุง่มั	นแน่วแน่พอที	จะหาทางใน

การแกไ้ขปัญหาเหลา่นั#น  หากผูทํ้าหนา้ที	ในการไกลเ่กลี	ยไมรู่ว้า่อะไรคอืสิ	งที	เขามเีป้าหมาย คณุก็จะ
ไมไ่ดอ้ะไร ไมว่า่ที	ไหน  มวีธิกีารตา่งๆมากมายก็ไมอ่าจทําอะไรใหเ้กดิเป็นจรงิได ้เชน่ในบางกรณี การ
เจรจาในพวกเขาเองบรรลเุป้าหมายได”้  ดังนั#น เมื	อเราใหส้ถานะกึ	งราชการแกใ่หแ้กฝ่่ายกบฏ  สิ	งนี#ได ้
สรา้งความกังวลอยา่งใหญห่ลวงและผมรูส้กึผดิหวงักับสิ	งเหลา่นี#” 

 
เพื	อที	จะใหเ้กดิความรูส้กึที	เป็นแรงกระตุน้เตอืน และไมใ่หม้กีารซื#อเวลาการเจรจาใหย้ดืเยื#อ 

สะดุง้เป็นแรงกระตุน้ อะหต์ซิาร ิ มจีะเตอืนถงึ กรอบเวลาของการเจรจาของสิ#นสดุในฤดใูบไมร้ว่ง ซึ	ง
เขาไดป้ระกาศตั #งแตว่นัแรกที	เร ิ	มการเจรจาแลว้ 

มารต์ต ิอะหต์ซิาร ิเคยกลา่วเสมอๆวา่ เขาจะไมย่อมเกี	ยวขอ้งกับ เวทกีารเจรจาใดใด หากการ
เจรจานั#นดําเนนิการไปเรื	อยใชเ้วลานับเป็นปี 

 
3 ปีของการเจรจาครั#งลา่สดุและไดข้อ้ยตุไิดเ้พยีงขอ้ตกลงการหยดุยงิเทา่นั#น (A Ceasefire 

agreement) และความตกลงที	ใหญโ่ตมรีายละเอยีดมากมาย 
มารต์ต ิอะหต์ซิาร ิยํ#าวา่ผูท้ี	ทําหนา้ที	ในการไกลเ่กลี	ยจะตอ้งมองภาพรวมนับตั #งเริ	มตน้ 
 
“แตล่ะสว่นยอ่มมคีวามสําคัญในตัวมันเอง และทา่นตอ้งเริ	มจัดใหม้ันอยูร่วมกนันับตั #งแตแ่รก” 
ความจรงิ แลว้ หลักการของมารต์ต ิ อะหต์ซิาร ิ นั#นจะไมม่กีารตกลงใดๆจนกวา่ทกุอยา่งไดล้ง

ตัว เป็นรปูเป็นรา่งชดัเจนกอ่น เขาไดร้า่งโครงสรา้งกอ่นภายใตห้ลักการเบื#องตน้ ที	เขาจะเตรยีมการ
เจรจารว่มกับคูเ่จรจาทั#งสองฝ่ายและจะดําเนนิการตามลําพัง และดว้ยกรอบโครงสรา้งนี#ความคดิที	
อสิระจงึไมส่ามารถเปลี	ยนไปเปลี	ยนมาได ้

“ภารกจิของผมในการสรา้งสรรคท์กุอยา่ง เพื	อใหคู้เ่จรจาทั#งสองฝ่ายสามารถดํารงอยูไ่ด ้ นั#น
หมายถงึขอ้ตกลงจึ	งมใีชเ่ป็นการกําหนดไดล้ว่งหนา้กอ่นที	จะมคีวามเห็นที	สอดคลอ้งในรายละเอยีด
ทั#งหมด” 

วาระการประชมุจะตอ้งดําเนนิไปอยา่งตอ่เนื	อง หากมบีางเรื	องที	ดเูหมอืนวา่จะทําใหไ้มส่ามารถ
เดนิหนา้ไดเ้ขาจะรบีรวดรัดสรปุ และเดนิหนา้ขึ#นเรื	องใหมทั่นท ี
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“คณุเองเคยคาดการณ์วา่มบีางเรื	องที	มคีวามสําคัญที	อยูใ่นระหวา่งกึ	งกลางของทางแยก หรอืมี
ความเอยีงเอนที	จะเห็นดว้ย และนั#นเป็นหนา้ที	ของ ยฮูา่ร ์ ครสิเตนเซน่  ก็จะไปนั	งประกบรว่มกับคู่
เจรจาในตอนเย็นและไปรว่มพดูคยุอยา่งไมเ่ป็นทางการกับพวกเขา และบางเรื	องมันไมส่ามารถยตุบิน
โตะ๊เจรจาได ้หากคณุไมเ่ดนิหนา้ตอ่ไป” 

แต ่ หลักการของ มารต์ต ิ อะหต์ซิาร ิ “จะไมม่กีารตกลง จนกวา่ทกุอยา่งไดม้คีวามเห็น
สอดคลอ้งกนักอ่นและไมม่วีาระซอ้นเรน้” 

 
“ผมจะตระหนักไดอ้ยา่งรวดเร็ววา่ เรามหีนา้ที	ตอ้งสรา้งบรรยากาศแวดลอ้ม  เพื	อใหคู้เ่จรจา

วางตัวไดอ้ยา่งเหมาะสม นั#นหมายถงึวา่ในระหวา่งการเจรจา จะไมม่ผีูใ้ดที	ทําตัวเหมอืนเป็นคนดงึพรม
ออกจากใตเ้ทา้ของอกีฝ่ายไมว่า่ 

 
อกีฝ่ายจะไปพดูในที	สาธารณะวา่ ไดย้กเลกิความคดิหรอืความใฝ่ฝันถงึการประกาศเอกราช

แยกตัวจากประเทศอนิโดนเีซยี หรอืมกีารตกลงรับปากเห็นชอบกับขอ้เรยีกรอ้งแลว้ และตนเองจะ
เครง่ครัดกวดขนัในหลักการซึ	งเราจะตอ้งชว่ยกันสนับสนุนความมวีนัิยเหลา่นี#” 

และมันเป็นหัวใจหลักสําคญัที	จะตอ้งมบีนโตะ๊เจรจาที	คณุจะตอ้งจะตอ้งตัดสนิใจอยา่งแทจ้รงิ
ตอ่สิ	งนี# 

“ไมม่ากก็นอ้ย ซึ	งในระยะแรกการที	 ผมไดเ้บี	ยงแบนความสนใจคนใหห้า่งออกมาจากการ
เจรจา เพราะจะเป็นการเสี	ยงที	คนเหลา่นี	ซ ึ	งจะมกีารตอ่ตา้นได”้ มารต์ต ิอะหต์ซิาร ิกลา่ว 

แต ่ มารต์ต ิ อะหต์ซิาร ิ กลา่ววา่ ปฏกิริยิาในระหวา่งคูเ่จรจา และผูไ้กลเ่กลี	ยนั#นสําคัญมาก 
ดังนั#นเหตผุลที	เขาสนับสนุนความคดิที	วา่ ผูเ้จรจาไมค่วรที	จะถกูเปลี	ยนในระหวา่งการดําเนนิการ
ประชมุเจรจาเหมอืนๆกับการเป็นขนุศกึระหวา่งรบ เชน่เดยีวกันกลุม่ผูเ้จรจาควรจะใหเ้ป็นภารกจิของ
กลุม่ดําเนนิการนับตั #งเริ	มตน้จนสิ#นสดุ เพราะผูท้ี	เขา้มาแทนที	ในระหวา่งการดําเนนิการนั#นจะทําให ้
ความลม้เหลวเกดิขึ#นไดอ้ยา่งงา่ยดายและจะทําลายทกุอยา่งในสิ	งที	ไดดํ้าเนนิการ หรอืไดม้กีารตกลง
แลว้ 

แมว้า่ ขอ้ตกลงยตุคิวามเป็นปรปักษ์ ไดส้รา้งความผดิหวงั แตม่ารต์ต ิ อะหต์ซิาร ิ รูส้กึวา่การ
ทํางานในระยะเวลา 3 ปีที	ผา่นมามไิดเ้ป็นการสญูเปลา่แตอ่ยา่งใด 

“การเจรจายอ่มไมเ่กดิจากความวา่งเปลา่ คูเ่จรจา ไดม้โีอกาสการพบปะกัน และรูส้กึคุน้เคยซึ	ง
กันและกันแลว้” 

หลังจากที	เขาความรเิริ	มที	น่าประหลาดใจ กลุม่ของ ศนูยอ์อ๊งร ีดนู๊องค ์ ไดเ้ขา้มาสนับสนุนการ
เจรจา       ณ กรงุเฮลซงิกแิละไดพ้ดูคยุกับกลุม่ขบวนการอาเจะหเ์สรเีกี	ยวกับแนวทางการที	จะทําให ้
เกดิความคบืหนา้ในการเจรจา 

แมว้า่ พวกเขาจะคาดหวงับางสิ	งจาก ศนูยอ์อ๊งร ี ดนู๊องคผ์มไดเ้ห็นภาพทา่ชดัเจนวา่ 
ฝ่ายรัฐบาลไมม่อีะไรที	ตกอยูภ่ายใตส้ภาวะความกดดันใดๆที	จะดําเนนิการในกระบวนการของขอ้ตกลง
ยตุคิวามเป็นปรปักษ์ ใหม้คีวามคบืหนา้ตอ่ไป 

 
******************************************** 
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7.7.7.7. เหนื(อย ! สูไ้ปก็ไมม่ผีูใ้ดผูช้นะ 

 

                  ปลายเดอืนมนีาคมไดเ้วลาใกลเ้ขา้มาทกุท ีเพยีงอกีไมถ่งึหนึ	งสปัดาหก็์จะถงึวนัของการ
เจรจา รอบที	 3 จากสถานที	ไกลจากกรงุสตอ๊คโฮลม์ แตอ่ยูห่า่งจากกรงุจาการต์า้เพยีงเล็กนอ้ย คู่
เจรจาทั#งสองฝ่ายกําลังนําเสนอเอกสารเพื	อชว่ยใหค้วามคบืหนา้กา้วผา่นความยุง่ยากในจดุของวธิกีาร
ดําเนนิการ 

                คณุสามารถจะเดนิทางเขา้หมูบ่า้น ซมิปางกอืรามตั (Simpang Keuramat) ในอาเจะห ์
ไดโ้ดยเดนิทางตามเสน้ทางถนนที	ผวิจราจรเป็นหลมุเป็นบอ่ขรขุระประมาณ 20 กโิลเมตรแยกจากถนน
หลัก การสูร้บเกดิขึ#นรอบๆ หมูบ่า้นเป็นเวลายาวนานกวา่ 30 ปีมาแลว้ ซึ	งยังไมม่ผีูใ้ดแมแ้ตค่นเดยีวที	
จะคํานงึถงึผลกระทบที	เกดิขึ#นในชวีติประจําวนัของชาวบา้นในหมูบ่า้นนี# "เราตา่งรูส้กึเหนื	อยลา้จาก
การสูร้บนี#เป็นอยา่งยิ	ง" นุร-อะจาตี# (Nur-ajati) กลา่วที	หนา้บา้นเล็กๆ ของเธอในหมูบ่า้น รอบๆ บา้น
ของเธอมอีา่งซกัผา้ที	มวีชัพชืขึ#นเป็นหยอ่มเล็กๆ กลุม่เด็กๆ ในชดุเสื#อผา้ขาดกะรุง่กะริ	ง ว ิ	งเลน่ดว้ยเทา้
เปลา่อยูใ่กล ้ๆ  นั#น และมผีูใ้หญห่ลายคนเดนิเขา้มาโดยไมส่วมรองเทา้เชน่กัน 

                         "เราไดย้นิวา่มกีารเจรจาเพื	อแสวงหาสนัตภิาพที	กรงุเฮลซงิก ิและพวกเราตา่งมี
ความหวงัวา่ พวกเขาจะหันหนา้มาจับมอืกันและมกีารตกลงกันในที	สดุ แตใ่นความเป็นจรงิเราไมไ่ด ้
คาดหวงัอะไรมากนัก"  

                       แตฉั่นอยากจะพดูวา่เราควรจะไดรั้บสนัตสิขุกันเสยีท"ี นุร-อะจาตี# พดูสวนทันควนั.  

                 ในไมช่า้ที	บนถนนหลักในหมูบ่า้นก็เต็มไปดว้ยบรรดาเด็กๆ ที	อยากจะมาดคูนแปลกหนา้
เป็นคนตา่งชาต ิยังไมม่สีัญญาณใดๆ ที	บอกใหพ้วกเขา ทั #งทหารและนักรบจรยทุธต์า่งมทีา่ททีี	คุน้เคย
กัน 

ความเดอืดรอ้นของชาวบา้น เป็นเรื(องปกต ิ

 
                   อยา่งไรก็ตาม วนันี#ส ิ	งที	เกดิขึ#นเป็นปกตคิอื นักรบจรยทุธก็์จะลงมาจากภเูขากลับมายัง
หมูบ่า้นในยามเย็น เพื	อมาหาเสบยีงอาหารและบหุรี	 ยาเสน้ใบจาก เมื	อพวกเขาไดใ้นสิ	งที	ตอ้งการแลว้ 
พวกเขาก็จะพากันกลับขึ#นภเูขาไป พวกเขาหลายคนเป็นบตุรหลานของคนในหมูบ่า้นนี#เอง.  

                 แลว้ในวันตอ่มาก็จะมทีหารจากกองทัพ จะมาปิดลอ้มหมูบ่า้นเพื	อซกัถามเรยีกหาคนที	ให ้
เสบยีงอาหารและผูใ้ดที	เป็นสมาชกิในครอบครัวของนักรบจรยทุธ ์ และเป็นสิ	งปกตเิสมอก็จะมคีนใดคน
หนึ	งในหมูบ่า้นจะถกูจับตวัไป หลังจากที	ไดม้กีารซกัถามสอบสวน ครั#งสดุทา้ยที	ทหารเขา้มาในหมูบ่า้น
ก็ไดทํ้าการจับกมุใสก่ญุแจมอืหญงิคนหนึ	ง พรอ้มทําการควบคมุตัวและถกูตั #งขอ้หาวา่ เป็นผูห้งุขา้ว
เลี#ยงอาหารแกนั่กรบจรยทุธ ์

                         เมื	อชาวบา้นถามขา่วคราวเกี	ยวกับชะตากรรมของหญงิคนนั#น พวกทหารก็ตา่งพา
กันปิดปากเงยีบ มทีหารคนหนึ	งบอกวา่หญงิคนนั#นถูกปลอ่ยตัวนับตั #งแตว่นันั#นแลว้ แตพ่วกเราก็ไมค่วร
ไปและเยี	ยมเธอ เพราะมนัมแีตจ่ะสรา้งปัญหามากขึ#น มทีหารแฝงตัวอยูทั่	วไปเกอืบทกุแหง่ หลายคน
อยูน่ิ	งๆ บางครั#งผูท้ี	ถกูควบคมุตัวก็ไดรั้บการปลอ่ยตัวเร็ว บางคนไมไ่ดรั้บการปลอ่ยตัวและหายสาบสญู
ไปเลย เราจงึไมถ่ามอะไรเกี	ยวกับเรื	องราวพรรคน์ี# เพราะรูว้า่พวกเขาก็ไมอ่าจบอกอะไรกับเราได ้

                             "เมื	อทหารระดมกําลังเปิดยทุธการสนธกํิาลังปิดลอ้มหมูบ่า้น เพื	อปฏบิัตกิารตรวจคน้
นักรบจรยทุธ ์ ชาวบา้นก็จะพากันเขา้ไปอยูใ่นบา้น ผูท้ี	กําลังอยูใ่นทอ้งทุง่นาหรอืในสวนก็จะรบีพากัน
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ทิ#งนาทิ#งไรเ่ขา้ไปอยูใ่นบา้น เพราะพวกเขาจะถกูหา้มไมใ่หไ้ปที	นา หา้มไปเก็บเกี	ยวขา้วหรอืไปสวน 
หรอืไปเก็บผลไม ้ เด็กทั#งหลายถกูหา้มไปโรงเรยีน "ชายผูม้อีาย ุอธบิายผลกระทบตอ่วถิชีวีติประจําวนั
ของประชาชนวา่  

                         "หากพวกคณุไมไ่ปอยูใ่นบา้น คณุอาจประสบกับปัญหาที	เลวรา้ยไดเ้สมอ เชน่เมื	อ
มกีารปะทะกันระหวา่งทหารกับนักรบจรยทุธฝ่์ายขบวนการอาเจะหเ์สร ี ฝ่ายทหารก็จะไมม่กีารถามวา่
คณุเป็นชาวบา้นธรรมดาหรอืนักรบจรยทุธ ์ เมื	อตน้สปัดาหก์อ่นทหารไดป้ระกาศวา่สามารถสงัหารนักรบ
จรยทุธฝ่์ายขบวนการอาเจะหเ์สรจํีานวน 30 คนในการปะทะพื#นที	หมูบ่า้นบเีรนิ (Bireun) แตฝ่่าย
ขบวนการอาเจะหเ์สร ี อา้งวา่ นักรบจรยทุธฝ่์ายขบวนการอาเจะหเ์สรเีสยีชวีติแคเ่พยีง 8 คน นอกนั#น
จํานวน 22 คนเป็นราษฎรผูบ้รสิทุธิA 

                         และทุกครั#งที	มกีารหลั	งเลอืดเชื	อไดเ้ลยวา่ เด็กหนุ่มผูบ้รสิทุธิAที	มคีวามเคยีดแคน้ 
พวกเขาจะพากันเขา้ป่ารว่มกับนักรบจรยทุธ ์สาบานตนในนามครอบครัวของตน.  

                         ในอาเจะหว์นันี#ทกุคนตกอยูใ่นสภาพหวาดวติก ขวญัเสยี ไมม่ใีครอยากจะพดูกบั
ผูส้ ื	อขา่วโดยยอมใหใ้ชช้ื	อจรงิในฐานะแหลง่ขา่ว นักวจัิย และสมาชกิองคก์รพัฒนาเอกชน: NGOs ก็
ไมต่า่งกับชาวชนบท 

 
                       ภาพที	ไดเ้ห็นเสมอ ทหารสองคนยนืทําหนา้ที	ในทา่เตรยีมพรอ้มหนา้ตูเ้อทเีอ็ม 
(ATM) ในเมอืง โลฮก์ซอืมาเว (Lhokseumswe) นิ#วมอืสอดอยูก่ับไกปืนกลกึ	งอัตโนมัต ิขณะที	ทหาร
คนที	สามกําลังทํารายการเพื	อถอนเงนิ. สําหรับคนหนุ่มที	อายถุงึเกณฑ ์ พวกเขาจะถกูสง่ตัวมาเป็น
ทหารที	มาจากพื#นที	ของจังหวดัตา่งๆ ของอนิโดนเีซยีเพื	อมาประจําการในอาเจะห ์ มาเผชญิหนา้นักรบ
จรยทุธท์ี	มศีักยภาพ แมท้หารจะรูด้วีา่เขาอาจตอ้งถกูนําตัวขึ#นศาลในคดกีารกระทําความผดิบาง
ประการซึ	งกระทําลงไป เพราะเขาก็คดิวา่การป้องกันตัวดว้ยการยงิผูม้พีริธุกอ่น ยังดกีวา่ปลอ่ยใหถ้กู
ฝ่ายตรงกันขา้มยงิตาย.  

                        ทหารจํานวน 40,000 คนในจังหวดัอาเจะห ์ อาจจะประสพกับวนัที	เลวรา้ยที	อาจจะ
เกดิขึ#นกับบางคนในวนัใดวนัหนึ	งไดเ้สมอ 

                        "ประชาชนในชนบทไมรู่ว้า่ทหารหรอืตํารวจนั#น พวกเขาไมไ่ดรั้บอนุญาตใหใ้ชอํ้านาจ
ตบต ีหรอืเตะคนไดต้ามอําเภอใจ เพราะพฤตกิรรมเชน่นี# ทหารหรอืตํารวจมักประพฤตปิฏบิตักิันจนเป็น
เรื	องธรรมดา ไมเ่พยีงแคก่ารขม่ขนื การจับกมุโดยพลการ การลอบฆา่ การยงิทิ#ง เหลา่นั#นเป็นการ
ละเมดิสทิธมินุษยชนอยา่งรนุแรง แตบ่รรดาชาวบา้นทั#งหลายตา่งนิ	งเงยีบ เพราะหากขนืเอะอะโวยวาย
หรอืรอ้งเรยีนขึ#นมาตอ่สู ้ก็มแีตจ่ะเพิ	มความเดอืดรอ้นแกต่นเอง" นักวจัิยคนหนึ	งในเมอืงบันดารอ์าเจะห์
เลา่ใหฟั้ง.  

                      ผูนํ้าองคก์รสตรทีา่นหนึ	งกลา่ววา่ เป็นการยากที	ผูห้ญงิจะบอกเลา่เรื	องราว
ประสบการณ์ของตนที	ถกูละเมดิ การถกูขม่ขนืถอืเป็นเร ื(องที(นา่ละอาย การแกแ้คน้ก็เป็นเร ื(องที(
นา่กลวัสาํหรบัพวกเธอ. "เป็นการยากที	จะกลา่วหาพวกเขาพรอ้มทําการพสิจูน ์ ในบางกรณีไดม้กีาร
ฟ้องรอ้งทหารตอ่ศาล "หญงิสาวผูห้นึ	งกลา่ว  

 
                แมว้า่ความรนุแรงจากคลื	นยักษ์สนึามไิดนํ้ามาความพนิาศอยา่งมากมายมาให ้ แตก็่ยังดี
ที	สนึามก็ิยังนําชาวตา่งประเทศเขา้มายังจังหวดันี# ในขณะที	รถจิ`ปสขีาวของสหประชาชาตก็ิทําหนา้ที	
ปกป้องชวีติคนไดม้ากพอควร. นายทหารนอกประจําการในกรงุจาการต์า้คนหนึ	งรับสารภาพวา่ 
"กองทัพไมช่อบพวกชนตา่งชาต"ิ. "พวกตา่งชาตมิักจะบันทกึวดีโีอ และเผยแพรข่า่วไมด่ทีี	เกดิขึ#น
รอบๆ จังหวดั ทหารมหีนา้ที	ในการรักษาบรูณาภาพแหง่ดนิแดนของประเทศอนิโดนเีซยี และจะตอ้ง
ดําเนนิการทกุสิ	งเพื	อใหเ้ป็นไปตามหนา้ที	" 
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ฝนัรา้ยแหง่สนัตภิาพ 

 
             ใชว่า่ ประชาชนทกุคนจะรักใครห่รอืนยิมชมชอบนักรบจรยทุธ ์โดยเฉพาะคนในเมอืง.  

                "พวกเขาเขา้มาในเมอืงและเรยีกรอ้งจะเอาเงนิเป็นจํานวนมาก หากทา่นไมจ่า่ย ทา่นอาจ
ประสบปัญหาตามมาภายหลังได"้ คนขายเทปเพลงในเมอืง "โลฮก์ซอืมาเว" ผูห้นึ	งที	มคีวามยนิดทีี	จะ
เปิดเผยขอ้มลูขา่วสาร แตไ่มย่นิดทีี	จะเปิดเผยชื	อจรงิของตน. 

                ขา้ราชการ พอ่คา้ตา่งพากันขุน่เคอืงกับวธิกีารการเรยีกเก็บเงนิภาษีของฝ่ายขบวนการอา
เจะหเ์สร ีเมื	อหลายปีที	ผา่นมา  

                       "การจับตัวเพื	อเรยีกคา่ไถเ่กดิขึ#นทกุวนั ผูม้อีาชพีรับเหมากอ่สรา้งตา่งรูด้วีา่ หากตอ้งการ
ที	จะรักษาเครื	องมอืเครื	องจักรกลของตนใหย้ังคงอยูใ่นสภาพด ี เขาตอ้งทําอยา่งไร? ใหพ้วกเขาพงึ
พอใจโดยเร็ว กอ่นที	เหตกุารณ์ความสญูเสยีจะถกูพบเห็นในวนัรุ่งขึ#น".  

                   นักวจัิยการเมอืงในเมอืงบันดารอ์าเจะหก์ลา่ววา่ "มนัีกรบจรยทุธข์องขบวนการอาเจะหเ์สรี
กลุม่หนึ	ง เป็นผูส้รา้งความเสยีหายความโหดรา้ยตลอดทั#งปี อดุมการณ์ความใฝ่ฝันถกูละทิ#ง การตอ่สู ้
ไดม้าถงึจดุจบดว้ยตัวมันเอง"  

                       ตลอดทั#งปี ทหารก็ใชพ้ลเรอืนและชาวบา้นเป็นเครื	องมอืโฆษณาชวนเชื	อ ดว้ยการ
ใชใ้หช้าวบา้นมารอ้งเรยีนกลา่วหานักรบจรยทุธฝ่์ายขบวนการอาเจะหเ์สร ี และนักรบจรยทุธก็์รูด้วีา่มี
ทหารเป็นผูบ้งการอยูเ่บื#องหลังในการกลา่วหาโฆษณาชวนเชื	อเหลา่นั#น  

                        "ประชาชนจํานวนมากจงึตา่งตกอยูใ่นสภาพฝันรา้ย กลัววา่นักรบจรยทุธจ์ะลงมาจาก
ภเูขาและมาทํารา้ยลงโทษหรอืลา้งแคน้" 

                         เหตกุารณ์ที	แปลกประหลาดประการหนึ	งคอื ในสงครามกลางเมอืงเชน่นี# คณุอาจ
ขอพบกับหัวหนา้กลุม่นักรบจรยทุธฝ่์ายขบวนการอาเจะหเ์สรไีดใ้นใจกลางเมอืงบันดารอ์าเจะห ์ หาก
คณุสามารถตดิตอ่และปฏบิัตติามคําแนะนํา โดยไมต่อ้งมชีื	อหรอืที	อยู ่ ไมต่อ้งมคีนขบัรถทอ้งถิ	น หรอื
ลา่มผูแ้ปล แคส่ง่ขา่วผา่นมอืถอื เทา่นั#นเอง.  

                          แคม่คีนขบัรถจักรยานยนต ์ สวมหมวกปิดใบหนา้ จะมารับคณุหนา้มัสยดิกลางประจํา
เมอืง รถจักรยานยนตจ์ะพาคณุวิ	งไปในตัวเมอืงประมาณสกัระยะ เพื	อเป็นการลอ่หรอืลวงใหร้อดพน้
จากการตดิตามที	อาจจะมไีด ้ หลังจากแน่ใจแลว้ คณุจะมาถงึบรเิวณหนา้บา้นสว่นตัวหลังหนึ	ง ผูข้บัขี	
รถจักรยานยนตก็์เปิดเผยตัววา่ตนมฐีานะเป็นหัวหนา้กลุม่นักรบจรยทุธฝ่์ายขบวนการอาเจะหเ์สรปีระจํา
ถิ	น โดยใชช้ื	อจัดตั #งคอื L.B  

                ในหอ้งนั	งเลน่คอ่นขา้งสลัว มมีา่นกั #น ภรรยาคนสวยของหัวหนา้กลุม่นักรบจรยทุธป์ระจํา
ถิ	น รอ้งเพลงกลอ่มลกูใหล้กูแฝดหลับอยูท่ี	มมุหอ้ง และมนัีกรบจรยทุธค์นอื	นที	นั	งอยูร่อบๆ โตะ๊เล็กๆ ที	
มหัีวหนา้กําลังสง่ขา่วผา่นโทรศัพทม์อืถอืโนเกยีไปยังเพื	อนบนภเูขา ซึ	งใชว้ธิกีารการเปลี	ยนซมิบอ่ย
ที	สดุ ขา่วสารที	สง่มาจากที	ใดสกัแหง่หนึ	งซึ	ง L.B. ไมย่อมบอกวา่มาจากที	ไหน 

เราคอืรัฐบาลที	ชอบธรรม เราจงึมสีทิธเิก็บภาษีจากประชาชน 

                    L.B. พยายามปกป้องการจัดเก็บภาษีวา่ "ในที	นี#เราคอืรัฐบาลที	ชอบธรรม เราจงึมสีทิธทิี	
จะรวบรวมเก็บภาษีจากประชาชน เพื	อใหไ้ดเ้งนิ ไดเ้สบยีงอาหารเพื	อใชใ้นภารกจิกูช้าต ิประชาชนชาว
อาเจะหไ์ดจ้า่ยภาษีใหแ้กพ่วกเราดว้ยความสมัครใจ แตก็่มบีา้งที	ไมเ่ต็มใจใหก้ารสนับสนุน ซึ	งมจํีานวน
ไมม่ากนัก"เขากลา่ว หัวหนา้กลุม่นักรบจรยทุธรั์บสารภาพวา่เงนิทองของฝ่ายขบวนการอาเจะหเ์สรมีี
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อยา่งจํากัด เขาเองก็ตอ้งประกอบกจิการรา้นเล็กๆ ในบันดารอ์าเจะห ์ ในชว่งที	เขาเวน้วา่งในการ
บัญชาการกองกําลังบนภเูขา  

               หัวหนา้กลุม่นักรบจรยทุธป์ระจําถิ	นปฏเิสธวา่ ฝ่ายขบวนการอาเจะหเ์สรซีุม่โจมตกีองกําลงั
ทหารที	กําลังซอ่มถนน หรอืปลน้ขบวนรถนําสิ	งของชว่ยเหลอืประชาชนผูป้ระสบภัยสนึาม.ิ 
"นายกรัฐมนตรขีองเราที	กรงุสตอ๊คโฮลม์ ไดป้ระกาศหยดุยงิและการชว่ยเหลอืผูป้ระสบภัยจะตอ้งไมถ่กู
รบกวนจากฝ่ายเรา และเราเชื	อฟังพวกเขา" เขายนืยันวา่ หากกระบวนการเจรจาเพื	อแสวงหาสนัตภิาพ
ประสบความสําเร็จ พวกเขาก็พรอ้มที	จะสนับสนุน "แตถ่า้ถามคําถามเดยีวกนักับฝ่ายหัวหนา้ของทหาร 
พวกเขาเกรงวา่พวกเขาตอ้งรับผดิชอบในสิ	งที	พวกเขาไดก้ระทําลงไป จากการตดิตามอยา่งใกลช้ดิ 
เราทราบจากการเจรจาที	กรงุเฮลซงิก ิ การละเมดิที	มมีากขึ#นเนื	องจากกองทัพพยายามสรา้ง
สถานการณ์เพื	อใหม้ผีลตอ่การเจรจา" 

                 ความเดอืดรอ้นที	พลเรอืนไดรั้บทําให ้ L.B.มคีวามวติกยิ	ง เมื	อตน้สปัดาหท์หารไดม้า
ตรวจคน้เพื	อจับกมุเด็กหนุ่มที	ตอ้งสงสยัวา่เป็นนักรบจรยทุธใ์นหมูบ่า้นโกตาบารัต(Kota Barat) แตไ่ม่
พบ พวกทหารจงึไปจับตวัภรรยาเด็กหนุ่มคนนั#นชื	อ ซฟัเฟรยีน (Safrian) อายรุาว 22 ปีไปพรอ้มกับลกู
ชายอายไุมถ่งึปีชื	อ อฟิรอน (Ifran) และจนบัดนี#ก็ยังไมท่ราบชะตากรรมทั#งสอง. "การทรมาน การ
ขม่ขนืเป็นวธิกีารสอบสวนตามระเบยีบปกตขิองทหาร " L.B .เลา่และกลา่วถงึภรรยาสาวของเขาวา่ ลกู
มอีาการผวา ไมอ่าจนอนหลับ และตอ้งจับกลอ่มใหน้อนในออ้มแขนเทา่นั#น 

ความรํ(ารวยที(ลําเข็ญ  

 

               ผนืแผน่ดนิที	แคบยาวของอาเจะหซ์ึ	งปกคลมุดว้ยป่าฝนที	เขยีวชอุม่ เป็นที	อยูข่องบรรดา
นักรบจรยทุธใ์นป่าที	ทําหนา้ที	ในการคุม้ครองเสอืพันธส์มุาตรา ฝงูสตัว ์ ชา้งป่า และสตัวห์ลายชนดิ
อาศัยอยูอ่ยา่งมคีวามสขุ หากพื#นที	ไมม่ปัีญหาการสูร้บ ชายหาดรมิทะเลที	มตีน้มะพรา้วขึ#นเรยีงรายก็จะ
เป็นสวรรคข์องบรรดานักทอ่งเที	ยวอยา่งมคีวามสขุ. ทกุคนตา่งพดูวา่ มนํี#ามันและแกส๊จํานวนมากใน
จังหวดัอาเจะห ์แตใ่นทางปฏบิัตแิลว้รายไดห้ายไปอยูท่ี	ไหน? คําตอบคอื ไปอยูใ่นคลังของรัฐและการ
คอรัปชั	น 

                คณุก็จะเขา้ใจวา่ทําไมจังหวดันี#จงึเป็นเชน่ดังกลา่ว มคีวามรํ	ารวยจากทรัพยากรที	มอียา่ง
มากมายแตก่ลับเป็นจังหวดัหนึ	งที	ยากจนแสนสาหัสที	สดุในสาธารณรัฐอนิโดนเีซยี นํ#ามันและแกส๊ใน
ภาวะสงครามที	กําลังดําเนนิอยู ่ การสบูนํ#ามันไดก้ระทําอยา่งใกลช้ดิภายใตก้ารดแูลของกองทัพ ความ
ความชว่ยเหลอืจากรัฐบาลพลเรอืนมเีพยีงเล็กนอ้ย หรอืไมไ่ดรั้บเลย ผูว้า่การจังหวดัถกูจับคมุขงัอยูใ่น
เรอืนจําดว้ยขอ้หาคอรรั์ปชั	น และรัฐบาลก็มสีภาพเป็นอัมพาต เพราะเหตกุารณ์สนึาม ิ

               ประชาชนชาวอาเจะหต์า่งมคีวามยนิดปีรดีากับกระบวนการแสวงหาสนัตภิาพในกรงุ
เฮลซงิก ิแตรู่ส้กึแปลกใจที	ไมเ่คยมใีครสกัคนมาถามอะไรจากพวกเขาเลย "ชะตากรรมของชาวอา
เจะหไ์มอ่าจปลอ่ยใหต้กอยูเ่พยีงในมอืของผูนํ้าที	อยูใ่นกรงุจาการต์า้ และนักรบจรยทุธท์ี	ลี#ภัยอยูใ่น
กรงุสตอ๊คโฮลม์ เทา่นั#น พวกเขาควรรับฟังเสยีงของประชาชนในอาเจะหบ์า้ง มแีตพ่วกเราเทา่นั#นที	รูด้ ี
วา่อะไรเกดิขึ#นในที	นี#" รอนนี	 เดลซ ี(Ronny Delcy) หัวหนา้สถาบันวจัิยเพื	อสนัตภิาพ (Institute for 
Peace Research) ในบันดารอ์าเจะห ์ซึ	งมเีขาผูเ้ดยีวเทา่นั#นที	กลา้เปิดเผยชื	อจรงิ 

                   เขาหวงัวา่ เวทเีสวนาเพื	อพจิารณาประเด็นปัญหาของชมรมชมุชนพลเรอืน สรา้งสรรค์
เคยีงคูก่ับกระบวนการสนัตภิาพที	กรงุเฮลซงิก ิเวทเีสวนาซึ	งองคก์รในประเทศ, นักวจัิย, ผูนํ้าศาสนา, 
ผูนํ้าทอ้งถิ	น, ควรจะมสีว่นรว่มดว้ย "เพยีงพวกเราซึ	งไดดํ้าเนนิการดังกลา่วแลว้ เราก็จะสามารถ
สรา้งสรรคส์นัตภิาพที	แทจ้รงิไดม้ากกวา่แคก่ารยตุสิงครามเพยีงอยา่งเดยีว" เดลซี	 เชื	อวา่ไมม่เีวลาที	
จะตอ้งเสยีอกีแลว้ "เรามโีอกาสทองที	เราจะฉวยมันไว ้เพราะหลังจากเหตกุารณ์สนึามก็ิไดม้ี
ชาวตา่งชาตจํิานวนมากเขา้มาที	นี# หากโอกาสนี#หลดุลอยไป ผมเองก็ไมรู่ว้า่เราจะมโีอกาสกลับสู่
เสน้ทางแหง่สนัตภิาพอกีนานแสนนานไดอ้ยา่งไร?************* 
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8888.ฝ่าวกิฤต: การเจรจาสนัตภิาพ   รอบที(สาม 
วนัองัคารที( 12 12 12 12 - วนัเสารท์ ี( 16161616 เมษายน 2005200520052005 (พ.ศ.2548254825482548) 

 

                การประชมุเจรจาในรอบที	สามไดเ้ริ	มตน้การประชมุที	กรงุเฮลซงิก ิ ทา่มกลางกระแสความ
ตงึเครยีด แมว้า่วนัสดุทา้ยของการประชมุเจรจาในรอบที	สอง ฯพณฯ อดตีประธานาธบิดแีหง่ฟินแลนด ์
มารต์ต ิ อะหต์ซิาร ิ ไดเ้รง่เรา้ในคูเ่จรจาทั#งสองฝ่ายนําเรื	องการพจิารณาเกี	ยวกับการผลักดันใหเ้กดิการ
จํากัดการละเมดิ การใชกํ้าลัง ความรุนแรง ซึ	งเป็นสภาพที	เกดิขึ#นจรงิปัจจบุันในอาเจะห ์ และเป็นไป
ตามที	สื	อหนังสอืพมิพร์ายงาน ฝ่ายขบวนการอาเจะหเ์สร ีอา้งวา่ มคีวามรนุแรงมากขึ#นกวา่เดมิ 

               สถานการณ์ในอาเจะหเ์ลวลงและทวคีวามตงึเครยีดมากขึ#นเมื	อ สื	อหนังสอืพมิพร์ายงานวา่ 
มกีารละเมดิและทํารา้ยรา่งกายผูนํ้ากลุม่หน่วยจรยทุธข์บวนการอาเจะหเ์สรทีี	ถกูคมุขงัในเรอืนจํา กอ่น
หนา้ที	จะมกีารประชมุเจรจาสนัตภิาพเพยีงหนึ	งวัน สถานการณ์เลวรา้ยไดข้ยายความรนุแรง เมื	อภายใน
กองทัพมคีวามแตกแยกแบง่ฝักแบง่ฝ่ายอยา่งชดัเจน ระหวา่งกลุม่ทหารที	มแีนวความคดิที	จะใหม้กีาร
ปฏริปูฟื#นฟอูงคก์รภายในกองทัพและความเป็นประชาธปิไตยในประเทศอนิโดนเีซยี กับอกีฝ่ายที	ยังคง
ยดึตดิกับอํานาจ ตอ้งการรักษาสถานภาพ อํานาจ และตําแหน่ง 

 

เปลี(ยนคนเจรจาท ั	งสองฝ่าย 

 
                  นายพลวรัิตโต วโิดโด (General viranto Widodo) อดตีผูบ้ัญชาการทหารสงูสดุ และ
รัฐมนตรวีา่การกจิการความมั	นคง ซึ	งเป็นที	รูจั้กในฐานะนายทหารสายเหยี	ยว วนันี#ไมไ่ดเ้ดนิทางมาร่วม
ประชมุเจรจาสนัตภิาพรอบที	สามที	กรงุเฮลซงิกดิว้ย สื	อมวลชนตา่งตขีา่วและคาดการณ์วา่นี	เป็น
สญัญาณของความรา้วฉานลกึๆ ของกระบวนการเจรจาเพื	อแสวงหาสรัตภิาพ แตต่ามขอ้เท็จจรงิในที	
ประชมุไดรั้บทราบเหตผุลของการลาการประชมุเจรจาอยา่งเป็นทางการวา่ เนื	องจากนายพลวรัิตโต วิ
โดโด มภีารกจิตอ้งรับผดิชอบเขา้รว่มประชมุในการประชมุนานาชาตทิี	กรงุจาการต์า้ บางทอีาจเชื	อได ้
วา่ ความจรงินั#นเพราะนายพลวโิดโดมทัีศนคต ิและมักวพิากษ์วจิารณ์เกี	ยวกับกระบวนการสนัตภิาพ ซึ	ง
อาจเป็นตัวถว่งความคบืหนา้ในการเจรจาได ้

                   เมื	อนายพลวโิดโด ไมไ่ดไ้ปรว่มการประชมุเจรจาสนัตภิาพ รัฐบาลจงึไดม้กีารแตง่ตั #ง 
นายฮามดิ อวาลดุดนี(Hamid Awaluddin) รัฐมนตรวีา่การกระทรวงยตุธิรรมไปเป็นหัวหนา้คณะแทน 
ทา่นเป็นคนรา่งเล็ก ออกจะเตี#ย บคุลกิเป็นคนที	มคีวามจรงิจังและไมพ่ดูมาก ฮามดิ อวาลดุดนี ไดใ้ห ้
ความมั	นใจแกค่ณะผูร้ว่มงานวา่ ทหารจะตอ้งปฏบิัตติามนโยบายคําสั	งของทา่นประธานาธบิดแีละรอง
ประธานาธบิด ีอกีทั#งการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ตอ้งกระทําดว้ยวธิกีารสนัต ิและความสนัตภิาพที	ยนื
ยงถาวร ตอ้งเกดิขึ#นผา่นกระบวนการการเจรจาเทา่นั#น 

เชน่เดยีวกันกับฝ่ายขบวนการอาเจะหเ์สร ีมผีูแ้ทนเจรจาคนใหมเ่ขา้มารว่มเจรจาในคณะเจรจาที	กรงุ
เฮงซงิก ิคอืนายอริวารด ียซูฟุ (Irwandi Jusuf ) อดตีนักโทษผูส้ญูหายจากคกุคราวเมื	อวนัเกดิ
เหตกุารณ์สนึามถิลม่ และในที	สดุไดป้รากฏตัวที	กรงุเฮลซงิก ิหลังจากที	โชคชะตาตอ้งพลกิผันและ
ขณะเดยีวกันที	ขบวนการอาเจะหเ์สรตีอ้งการใหเ้ขาไดเ้ขา้มามสีว่นร่วมที	คฤหาสน ์โคนกิสเท็ด ์ในฐานะ
ผูแ้ทนคณะเจรจาคนหนึ	ง 

                       อริวารด ียซูฟุ สตัวแพทยแ์ละนักวจัิยซึ	งสําเร็จการศกึษาจากสหรัฐอเมรกิา ทําหนา้ที	
เป็นหัวหนา้ฝ่ายประชาสมัพันธท์ี	ปฏบิัตกิารดา้นขา่วสารในเมอืงบันดารอ์าเจะหม์านานนับปี โดย
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ปราศจากการสงสยัจากฝ่ายการขา่วกรองของทหาร หลังจากเหตกุารณ์ตา่งๆ และเขาสามารถหลบ
หลกีจากเกมสแ์มวจับหนูไดห้ลายปี เจา้หนา้ที	ตํารวจกรงุจาการต์า้จงึไดต้ั #งขอ้สงสยัเขาวา่ เป็นผูท้ี	มี
สว่นพัวพันกับขบวนการอาเจะหเ์สร ีทา้ยที	สดุสามารถรวบรวมหลักฐานเพื	อนําสูก่ารจับกมุเขาไดใ้น
ที	สดุ มกีารทรมานหลายครั#งแตก็่ไมส่ามารถทําใหเ้ขาสารภาพวา่ เขาไดร้ว่มมสีว่นเกี	ยวขอ้งกับการ
ปฏบิัตกิารของขบวนการอาเจะหเ์สร ีแตใ่นที	สดุเขาถกูตดัสนิใหจํ้าคกุเป็นเวลา 9 ปี 

                      อริวารด ียซูฟุถกูคมุขงัในเรอืนจําเป็นเวลาสั #นๆ เนื	องจากคลื	นยักษ์สนึามซิดักระหนํ	า
คกุจนพังราบ ตัวเขาตดิอยูใ่ตห้ลังคาคกุชั	วระยะเวลาไมก่ี	ชั	วโมง เขารอเวลาจนนํ#าลดชว่งระยะหนึ	ง จงึ
ออกเดนิทางไปบา้นเพื	อหาครอบครัวของเขา และพบวา่ที	บา้นของเขามแีตค่วามวา่งเปลา่ไมม่ผีูใ้ดอยู ่
แตอ่ยา่งไรก็ตามภายหลังก็ไดพ้บสมาชกิในครอบครัวทกุคนยังมชีวีติอยู ่อริวารดจีงึหลบหนไีปอาศัย
อยูใ่นกรงุจาการต์า้ และเขาเริ	มงานการประชาสมัพันธอ์กีครั#ง ซึ	งเป็นการแจง้ขา่วสาร ชวีติความเป็น
จรงิที	เกดิขึ#นในป่าอาเจะห ์

                       ความจรงิแลว้ อริวารด ียซูฟุไดป้รากฏตัวในที	ประชมุเจรจารว่มโตะ๊กับคณะผูแ้ทน
เจรจาฝ่ายรัฐบาลอนิโดนเีซยีหลายครั#งแลว้ แตเ่นื	องจากวา่หากมกีารเปิดเผยตัว ก็จะกลายเป็นประเด็น
ขา่วสําคัญที	สื	อหนังสอืพมิพอ์นิโดนเีซยีในกรงุจาการต์า้ จะพากันตขีา่ววา่ "รัฐมนตรวีา่การกระทรวง
ยตุธิรรมอนิโดนเีซยี มกีารเจรจาแสวงหาสนัตภิาพอาเจะหก์ับนักโทษที	หลบหนอีอกจากคกุ" อยา่ง
นอ้ยที	สดุก็ไมเ่ป็นการเหมาะสมและเกดิทัศนคตทิี	ไมด่ตีอ่กระบวนการสนัตภิาพ และในทางปฏบิัตติาม
กฎหมายแลว้ ทา่นฮามดิ อวาลดุดนีในฐานะเจา้หนา้ที	ของรัฐ และดํารงตําแหน่งถงึรัฐมนตรวีา่การ
กระทรวงยตุธิรรม ซึ	งมหีนา้ที	จะตอ้งทําการจับกมุนายอริวารด ียซูฟุทันท ีมเิชน่นั#นก็จะกลายเป็นผูล้ะ
เวน้การปฏบิัต.ิ ดังนั#น คูเ่จรจาทั#งสองฝ่ายตา่งมคีวามเขา้ใจในขอ้จํากัดนี#ด ีและเห็นวา่เป็นการ
เหมาะสมที	สดุที	จะใหอ้ริวารด ียซูฟุ พักอาศัยในโรงแรม และทําหนา้ที	ในการสื	อสารระหวา่งคฤหาสน ์
โคนกิสเท็ดท ์กับฐานปฏบิัตกิารในป่าอาเจะห ์

 

ใครคอืผูท้ ี(เราควรเจรจาดว้ย? 

 
                       การประชมุเจรจาในวนัแรกคบืหนา้ไปชา้มาก เนื	องจากฝ่ายขบวนการอาเจะหเ์สร ีมี
ความอดึอัดใจที	จะเริ	มตน้ในเรื	องของกรอบของกฏหมาย ซึ	งพวกเขารูส้กึวา่ การเจรจาทั#งหมดที	ได ้
กําหนดแลว้นั#นเป็นความผดิพลาดนับแตก่า้วแรกแลว้โดยสิ#นเชงิ "มันเป็นเรื	องที	มคีวามยุง่ยาก และเป็น
การยากมากที	พวกเราจะอธบิายแกป่ระชาชนชาวอาเจะห ์วา่เรามาที	นี#ทําไม? เพื	ออะไร? ในเมื	อทกุสิ	ง
ทกุอยา่งในพื#นที	ยังไมม่อีะไรเกดิการเปลี	ยนแปลงในทางที	ดขี ึ#น คําถามวา่ ใครกันแน่ที	เราตอ้งเจรจา
ดว้ย? และใครละ่ที	สามารถทําใหส้ถานการณ์ตา่งๆ ในพื#นมกีารเปลี	ยนแปลงในทางที	ดไีด?้" มาลคิ 
มะหม์ดู ถามดว้ยความผดิหวงั 

                   มารต์ต ิอะหต์ซิาร ิยังคงยดึมั	นในแนวทางอยา่งมั	นคง และยังคงยนืยันใหคู้เ่จรจายดึมั	น
กับประเด็นของกรอบการเจรจา และฝ่ายขบวนการอาเจะหเ์สรมีไิดเ้ตรยีมการนําเสนอเกี	ยวกับความ
คบืหนา้ในขอ้เสนอเกี	ยวกับ "ระบบรัฐบาลปกครองตนเองที	แตกตา่งกับระบบการปกครองตนเองพเิศษ
ที	ฝ่ายรัฐบาลอนิโดนเีซยีเสนอมา" และฝ่ายขบวนการอาเจะหเ์สรตีอ้งการนําเสนอเป็นหลักการเพิ	มเตมิ 
ตามที	ตอ้งการในระเบยีบกฎหมายในอาเจะห ์และขอ้เสนอการหยดุยงิ ในจดุนี# ก็จะเกดิความชดัเจนถงึ
ความตอ้งการที	จําเป็น เพื	อที	จะบันทกึในขอ้ตกลง มฉิะนั#นแลว้ก็จะมกีารเจรจาขอ้ตกลงซํ#าแลว้ซํ#าอกี 

ฝ่ายขบวนการอาเจะหเ์สรเีอง ประสงคท์ี	จะหยบิยกเรื	องที	เกี	ยวขอ้งซึ	งหากคูเ่จรจาใหค้วามเห็นชอบ
ดา้นกฎหมายเกี	ยวกับ"รัฐบาลปกครองตนเอง"ในอาเจะห ์และอกีฝ่ายตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจาก
รัฐบาลอนิโดนเีซยีกอ่น แตอ่ยา่งไรก็ตาม มหีลักประกันอะไรบา้งวา่รัฐสภาชดุใหมท่ี	จะมกีารเลอืกตั #ง(5 
เมษายน 2547)จะไมเ่ปลี	ยนแปลงในหลักการตามที	ตกลงกันไว?้ หรอืหากรัฐบาลมผีูนํ้าคนใหมท่ี	เป็น
เผด็จการไดรั้บเลอืกตั #งเขา้มาสูอํ่านาจในอนิโดนเีซยีแลว้ เขาจะคดิอยา่งไร? และเขาจะทําอยา่งไร? 
หรอือาจขดักับรัฐธรรมนูญ และนี#เป็นเหตผุลที	จะทําให ้"การหยดุยงิ"มผีลบังคับได ้
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                     มารต์ต ิอะหต์ซิาร ิเริ	มมคีวามกังวล กลา่ววา่ "ผมไดช้ี#แจงใหฝ่้ายขบวนการอาเจะห์
เสรวีา่ ไมม่รัีฐบาลใดๆ ในโลก สามารถใหคํ้ามั	นรับรองวา่รัฐธรรมนูญจะไมม่กีารเปลี	ยนแปลงตลอดไป 
เพราะนี#คอืวถิแีหง่ประชาธปิไตย แตห่ากเราไมส่ามารถทําความตกลงใดๆ เกี	ยวกับแนวทางสูส่นัตภิาพ
บนโตะ๊เจรจาแลว้ สนัตภิาพก็มอิาจเกดิขึ#นไดด้ว้ยประการทั#งปวง" 

 

ทรพัยากรธรรมชาตขิองอาเจะห ์ตกอยูก่บัรฐับาลอนิโดนเีซยีและอเมรกินั 

 
              หลังจากเริ	มตน้ การเจรจาตดิขดัเล็กนอ้ย อยา่งไรก็ตามกระบวนการพดูคยุมคีวามกระจา่ง
และเริ	มมคีวามคบืหนา้ แตล่ะฝ่ายไดม้ขีอ้ยตุใินประเด็นพจิารณาไปไดด้ว้ยด.ี ประเด็นเกี	ยวกับ
เศรษฐกจิการเงนิและการคลังของจังหวดัอาเจะห ์ ถกูหยบิยกมาพจิารณาซึ	งแตกตา่งจากสถานการณ์
ความขดัแยง้อื	นๆ อาเจะหม์ไิดฝื้ดเคอืงหรอืมปัีญหาขดัสนดา้นการเงนิ บรษัิทตา่งชาตอิเมรกิัน แอก
ซอ๊นโมไบล (The American company Exxon Mobile) ไดส้รา้งและกอบโกยกําไรจาก
ทรัพยากรธรรมชาตขิองอาเจะหจ์ากแหลง่นํ#ามันและแกส๊ เงนิไดไ้หลเวยีนจากบรษัิท แอกซอ๊นไปยัง
คลังรัฐบาลอนิโดนเีซยีกอ่น แลว้ยอ้นกลับมายังอาเจะห ์ จงึเป็นการยากที	จะเห็นภาพที	ชดัเจนวา่ 
รายไดแ้ทจ้รงิของจังหวดัอาเจะหม์จํีานวนเทา่ไหร่? 

               มารต์ต ิ อะหต์ซิาร ิ ไดแ้จง้ใหฝ่้ายรัฐบาลกอ่นหนา้นี#แลว้ และยํ#าใหฝ่้ายรัฐบาลไดช้ี#แจง้ถงึ
รายไดท้ี	แทจ้รงิซึ	งรัฐบาลไดรั้บจากกจิการนํ#ามันและแกส๊ในจังหวดัอาเจะห ์ และจะไดนํ้าไปเป็นฐานใน
การคํานวณพื#นฐาน ที	จะใหม้กีารจัดสรรรายไดต้ามหลักการขอ้กฏหมายที	จะตอ้งใหก้ับจังหวดัอาเจะห์
ในสดัสว่น 70% นี#คอืส ิ	งสําคัญที	แทจ้รงิตอ่อนาคตการพัฒนาจังหวดัอาเจะหท์กุๆ ดา้นอยา่งแทจ้รงิ 

              นับตั #งแตโ่ศกนาฏกรรมสนึามนํิามาซึ	งความหายนะเกดิขึ#นในอาเจะหเ์ป็นอยา่งมาก และ
ขณะเดยีวกันก็ไดนํ้าเม็ดเงนิจากการสนับสนุนใหค้วามชว่ยเหลอืที	ไดรั้บจากรัฐบาลอนิโดนเีซยี จาก
ตา่งประเทศเขา้สูพ่ื#นที	เป็นจํานวนมาก และโอกาสเดยีวกันนี#ก็ไดม้โีครงการฟื#นฟตูา่งๆ ที	จะเป็นการเปิด
โอกาสใหอ้ดตีนักรบจรยทุธเ์ขา้มามสีว่นร่วมในการพัฒนา การฟื#นฟเูศรษฐกจิสงัคม ดว้ยการใหเ้ขา้มามี
สว่นในการรว่มพัฒนาประเทศชาตสิบืไป 

 

 

ขอ้เสนอการปลดอาวธุ 

 
                     ในระหวา่งนั#น นายพลจัตวา จาอก์โก ้ออ๊กซาเน็น (Major-General Jaakko Oksanen) 
ไดนํ้าเสนอแผนการปลดอาวธุ และแผนการสงัเกตการณ์การตรวจสอบกระบวนการสนัตภิาพในอาเจะห ์
ใหแ้กคู่เ่จรจาทั#งสองฝ่าย ใหพ้จิารณาเป็นครั#งแรก. จาอก์โก ้ออ๊กซาเน็น ไดเ้สนอใหม้คีณะผู ้
สงัเกตการณ์จํานวน 200 คนปราศจากอาวธุ เป็นผูเ้ชี	ยวชาญ ผูช้ํานาญการ นักเทคนคิ พรอ้มเครื	องมอื
เครื	องใชท้ี	ทันสมัยและมคีวามพรอ้มเพื	ออํานวยความสะดวกในการปฏบิัตงิานการสงัเกตการณ์ 

                   จาอก์โก ้ออ๊กซาเน็น เสนอโมเดลแผนการปลดอาวธุ มขีั #นตอนตามลําดับคอื ฝ่าย
ขบวนการอาเจะหเ์สรจีะทําการสง่มอบอาวธุ และการสง่นักรบจรยทุธก์ลับมาตภุมู ิหลังจากที	กองทัพมี
การถอนกําลังพลออกจากพื#นที	จังหวดัอาเจะหต์ามจํานวนที	ไดม้กีารตกลงไวก้อ่นหนา้นั#น และคณะผู ้
สงัเกตการณ์ของสหภาพยโุรป (European Union: EU)(ดภูาคผนวก 1) ที	ไมม่อีาวธุจะเขา้ปฏบิัตกิารใน
ฐานะคณะผูส้งัเกตการณ์ตรวจสอบกระบวนการสนัตภิาพในอาเจะห ์มสีํานักงานในอําเภอตา่งๆ 10 แหง่ 
หัวหนา้คณะผูส้งัเกตการณ์มหีนา้ที	รับผดิชอบในการประสานงานกับฝ่ายรัฐบาล เจา้หนา้ที	อําเภอก็จะ
ทําหนา้ที	ประสานงานอยา่งใกลช้ดิกับฝ่ายกองทัพ ขบวนการอาเจะหเ์สรแีละประชาชนในทอ้งที	 หว้ง
ระยะเวลาการปฏบิัตงิานของคณะผูส้งัเกตการณ์ตรวจสอบกระบวนการสนัตภิาพในอาเจะห ์ใชเ้วลา
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อยา่งนอ้ย 1 ปี ถงึ 1 ปีครึ	งเป็นอยา่งมาก ในระหวา่งนี#จะมกีารรวบรวมอาวธุของนักรบจรยทุธข์องฝ่าย
ขบวนการอาเจะหเ์สร ีกองทัพตอ้งถอนกําลังและจะมกีารปฏริปูระบบการเมอืงการปกครองตามที	ไดม้ี
การตกลงกันไว.้ มารต์ต ิอะหต์ซิาร ิยํ#าวา่จะไมม่ปัีญหาเกี	ยวกับการปฏบิัตกิารทางทหาร แตค่ณะผู ้
สงัเกตการณ์ทั#งฝ่ายทหารและพลเรอืนจะทําการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิตามที	คูเ่จรจาทั#งสองฝ่ายไดม้ี
ขอ้ตกลงไว ้

                      ขบวนการอาเจะหเ์สร ีมปีฏกิริยิาตื	นตระหนกเป็นครั#งแรก เนื	องจากฝ่ายขบวนการอา
เจะหเ์สรคีาดวา่ควรมคีณะผูส้งัเกตการณ์ตรวจสอบกระบวนการสนัตภิาพที	มอีาวธุพรอ้มจํานวน 2,000 
คนทําการดักงลา่วทั	วทั #งจังหวดั แตฝ่่ายรัฐบาลเสนอวา่คณะผูส้งัเกตการณ์ตรวจสอบกระบวนการ
สนัตภิาพที	ไมม่อีาวธุจํานวน 200 คนก็มากพอควรแลว้ "ในชั #นนี# ทั #งสองฝ่ายยังมคีวามระแวงไมไ่วใ้จ
ซึ	งกันและกัน สําหรับผมนั#นถอืวา่เป็นเรื	องปกต ิที	คนเราเมื	อมคีวามหา่งเหนิกันและกัน และตาม
ขอ้เท็จจรงิเจา้หนา้ที	คณะผูส้งัเกตการณ์จํานวน 2,000 คนนั#น ไมส่อดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจรงิ" 
จาอก์โก ้ออ๊กซาเน็น กลา่วในที	สดุ 

 

มอีาวธุในมอืทําใหอ้าจจะยงิไดท้กุเวลา 

 
                   ฝ่ายขบวนการอาเจะหเ์สร ี มคีวามวติกกังวลเกี	ยวกับความปลอดภัยของคณะผู ้
สงัเกตการณ์ตรวจสอบกระบวนการสนัตภิาพในอาเจะหท์ี	ปลอดอาวธุ หากมอีะไรเกดิขึ#นกับคณะผู ้
สงัเกตการณ์ฯ ก็เป็นการงา่ยที	ฝ่ายรัฐบาลจะโยนความผดิ หรอืกลา่วหาวา่เป็นฝีมอืของฝ่ายขบวนการ
อาเจะหเ์สรเีป็นผูก้ระทํา หรอืแมจ้ะเป็นเรื	องของการกอ่อาชญากรรมที	ใครก็ที	เป็นผูอ้ยูเ่บื#องหลังได ้ ซึ	ง
จะมผีลกระทบตอ่กระบวนการแสวงหาสนัตภิาพทันท ี

                   จาอก์โก ออ๊กซาเน็น ยนืยันวา่การปฏบิัตงิานของคณะผูส้งัเกตการณ์ฯ โดยปราศจาก
อาวธุเป็นทางเลอืกทางเดยีวเทา่นั#น "สถานการณ์ความปลอดภัยในอาเจะห ์ ทกุคนจะตอ้งมคีวามเทา่
เทยีมกัน ตา่งฝ่ายตา่งมหีนา้ที	และชว่ยกันควบคมุดแูลคนของของพวกตน ฝ่ายขบวนการอาเจะหเ์สรก็ี
ดแูลนักรบจรยทุธข์องฝ่ายตน ฝ่ายรัฐบาลอนิโดนเีซยีก็ตอ้งควบคมุดแูลกองทัพ" จาอก์โก ออ๊กซาเน็น 
อธบิาย และเขายังมองลกึไปถงึเหตกุารณ์อาจเกดิขา้งหนา้ ซึ	งความปลอดภัยของคณะผูส้งัเกตการณ์ 
ฯ อาจเกี	ยวโยงในขอ้พจิารณาที	วา่ "ผมยังเชื	อวา่ หากคณะผูส้งัเกตการณ์ฯ ตอ้งหอบหิ#วอาวธุ เขาก็จะ
กลายมาเป็นสว่นหนึ	งของปัญหาทันท"ี 

                     ขอ้เท็จจรงิเป็นที	ทราบดวีา่ คณะผูส้งัเกตกุารณ์ฯ ที	ปลอดอาวธุก็จะทําใหต้นเองไมทํ่า
ใหค้วามตงึเครยีดเกดิขึ#นได ้ "ในดา้นตรงกันขา้มในความขดัแยง้บางประการ การมอีาวธุในการ
ปฏบิัตงิานแทนที	จะเป็นการรักษาความปลอดภัยอาจกลับกลายวา่ เป็นการเสี	ยงที	จะทําใหม้กีารใช ้
อาวธุไดโ้ดยงา่ยหรอืการควบคมุอารมณ์ไมอ่ยู"่ 

                    ความสมัพันธร์ะหวา่งคณะผูแ้ทนเจรจาฝ่ายรัฐบาลอนิโดนเีซยี และฝ่ายขบวนการอา
เจะหเ์สรไีดพั้ฒนาดขี ึ#นเป็นลําดับ จงึเกดิความตระหนักในความรูส้กึวา่ การไดม้โีอกาสพดูคยุกันเป็น
เรื	องที	ด ี ความคดิเห็นหรอืการเสนอความคดิเห็นเป็นไปอยา่งถอ้ยทถีอ้ยอาศัยกัน เดนิหนา้ไปอยา่ง
รวดเร็ว ยิ	งเมื	อไดใ้ชภ้าษาเดยีวกันพดูจาแลว้ ยิ	งไมทํ่าใหเ้กดิความลา่ชา้ คูเ่จรจาทั#งสองฝ่ายไดใ้ช ้
เวลาในการเจรจากันในลักษณะการเดนิคยุกันในสวนรอบๆ คฤหาสนโ์คนกิสเต็ดท ์ ซึ	งหมิะเริ	มละลาย 
นํ#าแข็งเริ	มหายไปจากแมนํ่#าแวนตาอันโจก ิ (Vantaanjaki) ซึ	งไหลผา่นสนามคฤหาสนโ์คนกิสเต็ดท ์
กอ่นจะมกีารเจรจาไมก่ี	วนั 

                    คูเ่จรจาทั#งสองฝ่ายก็จะมกีารขยายเวลาในการถกปัญหาในรปูกลุม่ยอ่ยไปพจิารณา
บอ่ยขึ#น บางครั#งมคีวามตอ่เนื	อง โดยนัดไปพดูคยุกนัตอ่ในกรงุเฮลซงิกใินเวลากลางคนื หลังจากมกีาร
พดูคยุตลอดทั#งวนัแลว้ที	คฤหาสนโ์คนกิสเต็ดท ์ บางครั#งอาจมกีารนัดหมายไปคยุกันตอ่ในระหวา่งการ
รับประทานอาหารที	ภัตตาคารในกรงุเฮลซงิกทิี	หอ้งสว่นตัวหรอืหอ้งสทูในโรงแรม เป็นผลทําใหเ้กดิ
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ความรูส้กึคุน้เคยสนทิสนมมากขึ#น และสง่ผลทําใหส้ามารถทําใหย้ตุใินรายละเอยีดบางประการได ้
อยา่งรวดเร็ว ทําใหโ้ครงสรา้งของการเจรจาเริ	มเห็นเคา้ลางแหง่ความสําเร็จ 

                      ฝ่ายขบวนการอาเจะหเ์สร ีไดเ้ตรยีมรา่ง 2 เรื	อง เพื	อเตรยีมพรอ้มในการเจรจาในรอบ
ตอ่ไป คอื ขอ้เสนอโครงสรา้งการเมอืงการปกครองในอาเจะห ์และการแบง่อํานาจหนา้ที	ความ
รับผดิชอบระหวา่งรัฐบาลกลางกับรัฐบาลทอ้งถิ	น และฝ่ายขบวนการอาเจะหเ์สรยีังไดบ้รรจปุระเด็น
ปัญหาเกี	ยวกับระบบเศรษฐกจิที	ยังไมไ่ดม้ขีอ้ยตุ ิและฝ่ายรัฐบาลรับปากวา่จะดําเนนิการใหแ้ลว้เสร็จ
กอ่นการประชมุครั#งตอ่ไป. ฝ่ายขบวนการอาเจะหเ์สร ีกลา่วเพิ	มเตมิวา่ จะมกีารเตรยีมการพจิารณาใน
ประเด็นที	สามเกี	ยวกับ"สทิธมินุษยชนและปัญหาทางกฎหมาย"อกีดว้ย 

                  ผูแ้ทนฝ่ายรัฐบาลไดแ้สดงความเห็นดว้ยกับขอ้เสนอดว้ยความยนิด ี และในที	สดุคูเ่จรจา
ทั#งสองฝ่ายไดห้ยบิยกปัญหามาพจิารณากันอยา่งเป็นรปูธรรม และจะไดท้ราบวา่สิ	งใดที	ฝ่ายขบวนการ
อาเจะหเ์สรคีาดหวงั หรอืพงึประสงค.์ ในการแถลงขา่วยอ่ยๆ ตอนเย็นวนัเดยีวกัน มารต์ต ิ อะหต์ซิาร ิ
ไดอ้า่นเอกสารดว้ยถอ้ยคําที	แสดงถงึการถอ้ยทถีอ้ยอาศัยของคูเ่จรจาทั#งสองฝ่าย มารต์ต ิ อะหต์ซิาร ิ
ประกาศวา่ คูเ่จรจาทั#งสองฝ่ายไดบ้รรลขุอ้ตกลงในประเด็นหลักเกี	ยวกับการเจรจา และกําลังคบืหนา้
ตอ่ไป ในขณะเดยีวกัน คูเ่จรจาทั#งสองฝ่ายไดม้กีารตกลงแจง้ใหก้องกําลังทั#งสองฝ่ายจํากัดขอบเขต
การปฏบิัตกิาร หรอืยตุกิารใชกํ้าลังในพื#นที	ระหวา่งการเจรจาแสวงหาสนัตภิาพดว้ย. นับเป็นครั#งแรกที	
ฝ่ายรัฐบาลอนิโดนเีซยี ไดใ้หส้ญัญาในเรื	องเกี	ยวกับการปฏบิัตกิารที	จะทําใหส้ถานการณ์ในอาเจะห ์
ผอ่นคลายความตงึเครยีดลง 

               คูเ่จรจาทั#งสองฝ่ายตา่งไดแ้ถลงถงึบทสรปุ และสง่สญัญาณในทศิทางที	สอ่ใหเ้ห็นถงึความ
มุง่มั	นในการฟันฝ่าอปุสรรคอยา่งชดัเจน. ฮามดิ อวาลดุดนี ไดแ้สดงความคาดหวงัวา่ ขอ้ตกลงทั#งหมด
จะไดนํ้ามาวางบนโตะ๊เจรจาในการประชมุเจรจาครั#งตอ่ไป ในการใหส้มัภาษณ์ เขายํ#าวา่ "ความจรงิ
ขอ้ตกลงจะนําสูก่ารปฏบิัตไิดใ้นทันท ีหลังจากไดม้กีารลงนามในขอ้ตกลงแลว้ และคาดวา่จะมกีารลง
นามภายในเดอืนสงิหาคม 2548 นี# และยํ#าวา่ คณะผูส้งัเกตการณ์ตรวจสอบกระบวนการสนัตภิาพในอา
เจะห ์จะเป็นตัวแทนจากสหภาพยโุรป (EU) และ อาเซยีน (ดภูาคผนวก1- 2) และทั#งสององคก์รมี
ความพรอ้มแลว้ 

                  กองทัพอนิโดนเีซยีเสรมิกองกําลังจํานวน 3 กองพันแตใ่นวนัเดยีวกัน คูเ่จรจาทั#งสอง
ฝ่ายไดม้กีารแถลงผลของการเจรจา ฝ่ายขบวนการอาเจะหเ์สรไีดรั้บแจง้ทางโทรศัพทจ์ากพื#นที	วา่ 
"กองทัพอนิโดนเีซยีไดม้กีารเสรมิกองกําลังจํานวน 3 กองพัน หรอืประมาณ 2,400 คนเคลื	อนกําลังเขา้
สูพ่ื#นที	ในอาเจะหใ์นตอนเชา้ ซอฟยาน ดจาลลิ รัฐมนตรวีา่การกระทรวงการประชาสมัพันธแ์ละการขา่ว 
ขณะนั#นยังอยูใ่นกรงุเฮลซงิก ิจงึรบีแถลงและยนืยันวา่ เป็นการสบัเปลี	ยนกําลังตามปกต ิเป็นการปฏบิัต ิ
ตามระเบยีบประจําเทา่นั#น ซึ	งกองพันที	สง่ไปประจําการทดแทนการถอนกองพันออกจากพื#นที	. แต่
ผูแ้ทนกองทัพอนิโดนเีซยี ที	กรงุจาการต์า้เอง ประกาศอยา่งชดัเจนวา่เป็นการวางยทุธศาสตรต์รงึกําลัง
ใหมก่องกองทัพอนิโดนเีซยีในอาเจะห ์

(ภาคผนวก 1)  
สหภาพยโุรป European Union :EU พัฒนามาจากประชาคมยโุรป ซึ	งเป็นกลุม่ที	รวมองคก์รทางเศรษฐกจิ 3 องคก์รเขา้
ดว้ยกนัคอื 

1. ประชาคมถา่นหนิและเหล็กกลา้ยโุรป  
2. ประชาคมเศรษฐกจิยโุรปหรอืตลาดร่วมยโุรป และ 
3. ประชาคมพลงังานปรมาณูยุโรป  

จัดตั #งขึ#นเพื	อยกระดบัทางเศรษฐกจิของประเทศตา่งๆ ในทวปียโุรป โดยอาศยัความร่วมมอืของประเทศสมาชกิ 
วตัถปุระสงค ์ 

1. เพื	อรวบรวมระบบเศรษฐกจิ ความร่วมมอืในการพัฒนาสงัคม และการปกครองแบบประชาธปิไตยของประเทศสมาชกิให ้
เป็นอนัหนึ	งอนัเดยีว  
2. เพื	อยกระดบัการดํารงชวีติของประชากรชาวยโุรปใหด้ขี ึ#น  
3. เพื	อจัดตั #งสหภาพศลุกากรโดยการขจัดอปุสรรคตา่งๆ ทางการคา้ระหวา่งประเทศ  
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สมาชกิม ี27 ประเทศ ไดแ้ก ่1.เบลเยยีม 2.ฝรั	งเศส 3.เยอรมน ี4.อติาล ี5.ลกัเซมเบริก์ 6.เนเธอรแ์ลนด ์7.เดนมารก์ 8.
ไอรแ์ลนด ์9.สหราชอาณาจักร 10.กรซี 11.โปรตเุกส 12.สเปน 13.ออสเตรยี 14. ฟินแลนด ์15.สวเีดน 16.ไซปรัส 17.
เอสโตเนยี 18.ฮงัการ ี19.ลตัเวยี 20ลทิวัเนยี 21.โปแลนด ์22.สโลวาเกยี 23.มอลตา 24.สโลวเีนยี 25.สาธารณรัฐเช็ก 26.
โรมาเนยี และ 27.บลักาเรยี  

ประเทศที	อยูร่ะหวา่งการพจิารณาเขา้เป็นสมาชกิ 28.โครเอเชยี 29.ตรุก ี: ตรุกเีป็นสมาชกิสมทบของ EEC ตั #งแตปี่ 2506 
และสมัครเขา้เป็นสมาชกิสหภาพยโุรป เมื	อปี 2520 สหภาพยโุรปเพิ	งเปิดการเจรจากับตรุก ีเมื	อวนัที	 3 ต.ค. 2548 หาก
สาํเร็จ การเขา้เป็นสมาชกิสหภาพยโุรปของตรุกตีอ้งใชเ้วลาถงึ 10 ปี, 30.มาซโิดเนยี. ประเทศที	กําลงัจะสมัครเขา้เป็น
สมาชกิในอนาคต: 31.เซอรเ์บยี 32.มอนเตนโีกร 33.บอสเนยี 34.แอลเบเนยี  

รูปแบบความร่วมมอืของสหภาพยโุรป: 
เป็นองคก์รความร่วมมอืระหวา่งประเทศยุโรป ซึ	งมโีครงสรา้งแบบผสมระหวา่งความร่วมมอืแบบเหนอืรัฐ 
(supranationalism) และความร่วมมอืระหวา่งรัฐ intergovernmentalism) องคป์ระกอบ ม ี1.สภายโุรป (European 
Parliament) ) 2.คณะกรรมาธกิารยโุรป (European Commission - EC)  

1. สภายโุรป (European Parliament) สมาชกิสภายโุรปจํานวน 731 คน มาจากการเลอืกตั #งโดยตรงทกุๆ 5 ปี โดยสมาชกิ
สภายโุรปเหลา่นี#มไิดแ้บง่ตามประเทศ แตส่งักดัอยู่กบัพรรคการเมอืงในระดบัยโุรปที	มแีนวคดิทางการเมอืงสอดคลอ้งกบั
พรรคการเมอืงในระดับประเทศที	ตนสงักดัมากที	สดุ นอกจากนี# ยังมสีมาชกิสภายโุรปบางสว่นที	ไม่ไดส้งักัดพรรคการเมอืง
ใด ประธานสภายโุรปคนปัจจบุันคอื นาย Hans Gert Pottering (เยอรมน)ี  

2.คณะกรรมาธกิารยโุรป(European Commission-EC) เป็นผูรั้บผดิชอบงานประจําสว่นใหญข่องสหภาพยโุรป ทั #งยังร่าง
ขอ้เสนอกฎหมายใหม่ๆ เพื	อใหส้ภายโุรปและคณะมนตรแีหง่สหภาพยโุรปใหค้วามเห็นชอบและยังคอยควบคมุใหม้กีาร
ปฏบิตัติามขอ้ตกลงตา่งๆ อยา่งเหมาะสม รวมทั #งการใชง้บประมาณของสหภาพยโุรป และคอยสอดสอ่งใหม้กีารปฏบิตัติาม
สนธสิญัญาและกฎหมายของสหภาพยโุรป ทั #งนี#คณะกรรมาธกิารยโุรปจะทํางานอยา่งเป็นอสิระจากรัฐบาลของประเทศ
สมาชกิ คณะกรรมาธกิารยโุรป :ประกอบดว้ยประธานและกรรมาธกิารยโุรป รวม 25 คน ประธานคณะกรรมาธกิารยโุรปไดรั้บ
การคดัเลอืกจากรัฐบาลของประเทศสมาชกิ และไดรั้บการอนุมัตเิห็นชอบโดยสภายโุรป สว่นกรรมาธกิารยโุรปคนอื	นๆ 
ไดรั้บการเสนอชื	อจากรัฐบาลประเทศสมาชกิหลงัจากที	ไดม้กีารหารอืกับผูท้ี	จะมาเป็นประธานซึ	งจะตอ้งไดรั้บความ
เห็นชอบจากสภายโุรป เชน่กนั คณะกรรมาธกิารยโุรปมวีาระการทํางาน 5 ปี แตส่ามารถถกูถอดถอนไดโ้ดยสภายโุรป  

ประธานคณะกรรมาธกิารยโุรป คอื นาย Jose Barrosoo 
สาํนักงานอยู่ที	กรุงบรัสเซลส(์Brussels)ประเทศเบลเยยีม  

หนา้ที	ของคณะกรรมาธกิารยโุรป มดีงันี#  

1. มสีทิธใินการรเิริ	มร่างกฎหมายและสง่ผา่นร่างกฎหมายไปยังสภายโุรปและคณะมนตรแีหง่สหภาพยโุรป  
2. เป็นฝ่ายบรหิารของสหภาพยโุรป ทําหนา้ที	ในการนํากฎหมาย การจัดสรรงบประมาณ และนํานโยบายที	ออกโดยสภา
ยโุรปและคณะมนตรแีหง่สหภาพยโุรปไปปฏบิัต ิ 
3. พทิักษ์รักษาสนธสิญัญาตา่งๆ และทํางานร่วมกบัศาลยตุธิรรมยโุรป ในการดแูลใหก้ฎหมายถกูนําไปใชอ้ยา่งเหมาะสม  
4. เป็นตวัแทนของสหภาพยโุรปในเวทกีารเมอืงระหวา่งประเทศ และทําหนา้ที	ในการเจรจาตอ่รองขอ้ตกลงระหวา่งประเทศ 
โดยสว่นใหญจ่ะเป็นการเจรจาในเรื	องการคา้และการร่วมมอืระหวา่งกนั  

ประชากร อยี ูประมาณ 499,021,782 คน 

 (ภาคผนวก 2)  
สมาคมประชาชาตแิหง่เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต:้ อาเซยีน (Association of South East Asian Nations : ASEAN) 
องคก์ารทางภมูศิาสตรก์ารเมอืงและองคก์ารความร่วมมอืทางเศรษฐกจิในภมูภิาคเอเซยีตะวนัออกเฉยีงใต ้มปีระเทศ
สมาชกิทั #งหมด 10 ประเทศ ไดแ้ก ่
1.ไทย 2.มาเลเซยี 3.ฟิลปิปินส ์4.อนิโดนเีซยี 5.สงิคโปร ์6.บรูไน 7.ลาว 8.กมัพูชา 9.เวยีดนาม และ10.พมา่  
 
วตัถปุระสงค ์เพื	อร่วมมอืกนัในการเพิ	มอตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ การพัฒนาสงัคม การพัฒนาวัฒนธรรมในกลุม่
ประเทศสมาชกิ และการธํารงรักษาสนัตภิาพและความมั	นคงในพื#นที	 และเป็นการเปิดโอกาสใหค้ลายขอ้พพิาทระหวา่ง
ประเทศสมาชกิอยา่งสนัต ิจากสนธสิญัญาความสามัคคแีละความร่วมมอืในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้ใหค้วามเคารพแกเ่อก
ราช อํานาจอธปิไตย ความเทา่เทยีม บรูณภาพแหง่ดนิแดนและเอกลกัษณ์ของชาตสิมาชกิทั #งหมด  

1. รัฐสมาชกิแตล่ะรัฐมสีทิธทิี	จะปลอดจากการแทรกแซงจากภายนอก การรุกรานดนิแดนและการบงัคบัขูเ่ข็ญ  
2. จะไมเ่ขา้ไปยุง่เกี	ยวกบักจิการภายในของรัฐสมาชกิอื	นๆ  
3. ยอมรับในความแตกตา่งระหวา่งกนั หรอืแกปั้ญหาระหวา่งกันอยา่งสนัต ิ 
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4. ประณามหรอืไมย่อมรับการคกุคามหรอืการใชกํ้าลงั  
5. ใหค้วามร่วมมอืระหวา่งกนัอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

ประวตักิารกอ่ตั #ง เมื	อเดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2504 ประเทศไทย มาเลเซยี อนิโดนเีซยี และฟิลปิปินสไ์ดร้่วมกนัจัดตั #งสมาคม
อาสา หรอื Association of South East Asia ขึ#นเพื	อการร่วมมอืกนัทาง เศรษฐกจิ สงัคมและวัฒนธรรม แตดํ่าเนนิการได ้
เพยีง 2 ปี ก็ตอ้งหยดุชะงักลง มขีอ้พพิาทระหวา่ง อนิโดนเีซยีและมาเลเซยี เมื	อมกีารฟื#นฟสูมัพันธภาพระหวา่งประเทศดี
ขึ#น จงึมกีารจัดตั #งองคก์ารความร่วมมอืทางเศรษฐกจิขึ#นในภมูภิาค "สมาคมประชาชาตแิหง่เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต"้ พัน
เอก (พเิศษ) ดร. ถนัด คอมันตร ์อดตีรัฐมนตรวีา่การกระทรวงการตา่งประเทศในรัฐบาลจอมพลถนอม กติตขิจร มกีารลง
นาม "ปฏญิญากรุงเทพ" ที	พระราชวงัสราญรมย ์วนัที	 8 สงิหาคม พ.ศ. 2510 จาก ปฏญิญาอาเซยีน ซึ	งลงนามโดย
รัฐมนตรวีา่การกระทรวงการตา่งประเทศของประเทศสมาชกิกอ่ตั #ง 5 ประเทศ ไดแ้ก ่ไทย อนิโดนเีซยี ฟิลปิปินส ์มาเลเซยี 
และสงิคโปร ์จดุประสงคก์ารจัดตั #งกลุม่อาเซยีนเนื	องจากความตอ้งความมั	นคง ความกลวัตอ่การแพร่ขยายของลัทธิ
คอมมวินสิต ์ความศรัทธาหรอืความเชื	อถอืตอ่มหาอํานาจเสื	อมถอยลง ในชว่งทศวรรษ 2500 และเพื	อการพัฒนาเศรษฐกจิ
ของประเทศ  

ตอ่มา บรูไนดารุสซาลาม ไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชกิเป็นประเทศที	 6 เมื	อ 8 มกราคม 2527 หลงัจากประกาศเอกราชเมื	อวนัที	 1 
มกราคม 2527 สปัดาหต์อ่มา เวยีดนามไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชกิประเทศที	 7 วนัที	 28 กรกฎาคม 2538. จากนั#นลาวและพมา่ 
ไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชกิประเทศที	 8 และ 9 ตามลําดับ ในวนัที	 23 กรกฎาคม 2540 สว่นกมัพูชามคีวามประสงคท์ี	จะเขา้ร่วม
เป็นสมาชกิแตถ่กูเลื	อนเวลาออกไป เนื	องจากปัญหาความขัดแยง้ทางการเมอืงภายใน จนกระทั	งในวนัที	 30 เมษายน 2542 
กมัพูชาไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชกิประเทศที	 10 หลงัจากรัฐบาลของประเทศมคีวามมั	นคงแลว้ 

อาเซยีนในยุคเริ	มตน้ 
ในปี พ.ศ. 2519 ประเทศปาปัวนวิกนิีไดรั้บสถานะผูส้งัเกตการณ์ มกีารจัดตั #งโครงการความร่วมมอืทางเศรษฐกจิอย่าง
จรงิจัง หลงัการประชมุที	จังหวัดบาหล ีในปี พ.ศ. 2519 ในชว่งทศวรรษ 2520 ในปี พ.ศ. 2533 มาเลเซยีไดเ้สนอใหม้กีาร
ประชมุเศรษฐกจิเอเชยีตะวนัออก ประกอบดว้ยกลุม่สมาชกิอาเซยีน, จนี ญี	ปุ่ น และเกาหลใีตโ้ดยมเีจตนาเพื	อถ่วงดลุ
อทิธพิลของสหรัฐอเมรกิา ในกลุม่เอเปคและภมูภิาคเอเชยีโดยรวม แตไ่ดรั้บการคดัคา้นอยา่งหนักจากญี	ปุ่ นและสหรัฐฯ ปี 
พ.ศ. 2534 ไทยเสนอใหม้กีารจัดตั #งเขตการคา้เสรขี ึ#น ปี พ.ศ. 2535 การใชอ้ตัราภาษีพเิศษที	เทา่กนัไดรั้บการลงนาม เพื	อ
เพิ	มขดีความสามารถในการแขง่ขนัของอาเซยีนในฐานะที	เป็นฐานการผลติที	สําคญัเพื	อป้อนสนิคา้สูต่ลาดโลก โดยอาศยั
การเปิดเสรดีา้นการคา้และการลดภาษีและอปุสรรคขอ้กดีขวางทางการคา้ที	มใิชภ่าษี รวมทั #งการปรับเปลี	ยนโครงสรา้งภาษี
ศลุกากรเพื	อเอื#ออํานวยตอ่การคา้เสร ีกฎหมายดงักลา่วเป็นโครงร่างสาํหรับเขตการคา้เสรอีาเซยีน หลงัจากวกิฤตการณ์
ทางการเงนิในเอเชยี ในปี พ.ศ. 2540 ขอ้เสนอของมาเลเซยีถกูหยบิยกขึ#นมาอกีครั#ง  

ในการประชมุ การรเิริ	มเชยีงใหม ่ซึ	งเป็นการรวมกลุม่สมาคมอาเซยีนและประเทศในเอเชยีอกีสามประเทศ คอื จนี ญี	ปุ่ น 
และเกาหลใีต ้ในการธํารงรักษาสนัตภิาพและความมั	นคงในพื#นที	 วนัที	 15 ธันวาคม พ.ศ. 2538 ไดม้กีารลงนามสนธสิญัญา
เขตปลอดอาวธุนวิเคลยีรเ์อเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้เริ	มมผีลบงัคับใชเ้ป็นการหา้มอาวธุนวิเคลยีรท์กุประเภทในพื#นที	  

ปัญหาทางดา้นสิ	งแวดลอ้ม ไดม้กีารลงนามในขอ้ตกลงมลภาวะฟ้าหลวัระหวา่งประเทศสมาคมประชาชาตแิหง่เอเชยี
ตะวนัออกเฉยีงใต ้ในปี พ.ศ. 2545 ในความพยายามที	จะจํากัดขอบเขตของมลภาวะฟ้าหลัวในเขตพื#นที	เอเชยีตะวนัออก
เฉยีงใต ้ในปี พ.ศ. 2549 ไดม้กีารลงนามใน ปฏญิญาวา่ดว้ยความมั	นคงทางพลงังานเอเชยีตะวนัออก เครอืขา่ยกํากบัดแูล
สตัวป่์าอาเซยีนในปี พ.ศ. 2549 และ หุน้สว่นเอเชยี-แปซฟิิกวา่ดว้ยการพัฒนาความสะอาดและสภาพอากาศ ซึ	งเป็นการ
ตอบสนองตอ่ปรากฏการณ์โลกรอ้น และผลกระทบทางดา้นลบตอ่การเปลี	ยนแปลงสภาพอากาศ 

ทฤษฎสีนัตภิาพประชาธปิไตย หลงัจากปฏญิญาวา่ดว้ยความร่วมมอืในอาเซยีน ฉบับที	สอง (Bali Concord II) ในปี พ.ศ. 
2546 มกีารลงนามในความตกลงวา่ดว้ยทฤษฎสีนัตภิาพประชาธปิไตย ภายใตค้วามเชื	อที	วา่กระบวนการประชาธปิไตยจะทํา
ใหเ้กดิสนัตภิาพและเสถยีรภาพในพื#นที	 ผูนํ้าของแตล่ะประเทศสมาชกิในกลุม่อาเซยีน โดยเฉพาะอย่างยิ	ง มหาเธร ์โมฮัม
หมัดแหง่มาเลเซยี มคีวามรูส้กึถงึความจําเป็นในการรวมกลุม่ประเทศกนัอยา่งจรงิจัง โดยเริ	มตั #งแต ่พ.ศ. 2540 สมาคม
อาเซยีนไดเ้ริ	มตั #งกอ่ตั #งองคก์รหลายองคก์รเชน่ อาเซยีนบวกสามเป็นองคก์รแรกที	ถกูกอ่ตั #งขึ#น เพื	อกระชบัความสมัพันธก์ับ
จนี ญี	ปุ่ น และเกาหลใีต ้ตามดว้ย การประชมุเอเชยีตะวนัออก ซึ	งมอีกีสามประเทศที	เขา้ร่วมดว้ย คอื อนิเดยี ออสเตรเลยี 
และนวิซแีลนด ์กลุม่ดงักลา่วมแีผนการที	เป็นรากฐานของประชาคมเอเชยีตะวนัออกในอนาคต ซึ	งร่างขึ#นตามอย่างของ
ประชาคมยโุรปซึ	งปัจจบุนัสิ#นสภาพไปแลว้ หลงัจากนั#น ไดม้กีารจัดตั #ง กลุม่ผูม้ชี ื	อเสยีงแหง่อาเซยีนขึ#น เพื	อศกึษา
ผลกระทบทั #งในดา้นบวกและดา้นลบของนโยบายดงักลา่ว รวมไปถงึความเป็นไปไดใ้นการร่างกฎบัตรอาเซยีน 

ในปี พ.ศ. 2549 กลุม่อาเซยีนไดรั้บสถานภาพผูส้งัเกตกุารณ์สมัชชาใหญแ่หง่สหประชาชาต ิซึ	งกลุม่อาเซยีนไดม้อบ
สถานภาพ "หุน้สว่นการอภปิราย" ใหแ้กส่หประชาชาตเิป็นการตอบแทน นอกเหนอืจากนั#น ในวนัที	 23 กรกฎาคมปีนั#นเอง 
โจเซ รามสุ-ออรต์า นายกรัฐมนตรแีหง่ตมิอรต์ะวนัออก ไดล้งนามสมัครเขา้ร่วมเป็นสมาชกิของกลุม่อาเซยีนอยา่งเป็น
ทางการ และคาดวา่การไดรั้บสถานภาพผูส้งัเกตการณ์เป็นเวลาหา้ปีกอ่นที	จะไดรั้บสถานภาพเป็นประเทศสมาชกิอย่าง
สมบรูณ์ 



 17

ในปี พ.ศ. 2550 วาระครบรอบ 40 ปีการกอ่ตั #งกลุม่อาเซยีน และครบรอบ 30 ปีความสมัพันธท์างการทตูกับสหรัฐอเมรกิาใน
วนัที	 26 สงิหาคม พ.ศ. 2550 กลุม่อาเซยีนตั #งเป้าที	จะบรรลขุอ้ตกลงการคา้เสรทีกุฉบับกับจนี ญี	ปุ่ น เกาหลใีต ้อนิเดยี 
ออสเตรเลยีและนวิซแีลนดภ์ายในปี พ.ศ. 2556 และกอ่ตั #ง 

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ภายในปี พ.ศ. 2558 ในพฤศจกิายน พ.ศ. 2550 กลุม่ประเทศสมาชกิอาเซยีนไดล้งนามในกฎ
บตัรอาเซยีน ซึ	งเป็นกฎขอ้บงัคับในการดแูลความสมัพันธร์ะหวา่งประเทศสมาชกิกลุม่อาเซยีน และยกระดับกลุม่อาเซยีนให ้
เป็นองคก์ารระหวา่งประเทศอย่างถกูตอ้งตามกฎหมาย และในปีเดยีวกนันั#น ปฏญิญาวา่ดว้ยความมั	นคงทางพลงังานเอเชยี
ตะวนัออก ซึ	งลงนาม ร่วมกบัจนี ญี	ปุ่ น เกาหลใีต ้อนิเดยี ออสเตรเลยีและนวิซแีลนด ์ซึ	งเป็นการสรา้งความมั	นคงทาง
พลงังานดว้ยการหาพลงังานทางเลอืกเพื	อใชท้ดแทนเชื#อเพลงิซากดกึดําบรรพ ์

การประชมุสดุยอดผูนํ้าอาเซยีน ประมขุของรัฐบาลจะมาอภปิรายและแกไ้ขประเด็นปัญหาที	เกดิขึ#นในพื#นที	 รวมถงึการ
จัดการประชมุร่วมกบัประเทศนอกกลุม่สมาชกิ เพื	อหารอืร่วมกันกบัรัฐมนตรวีา่การกระทรวงการตา่งประเทศในที	ประชมุกลุม่
อาเซยีน /การประชมุ "อาเซยีนบวกสาม"ประชมุร่วมกับประมขุของจนี ญี	ปุ่ น และเกาหลใีต ้โดยจัดขึ#นพรอ้มกับการประชมุ
สดุยอดผูนํ้าอาเซยีน /การประชมุที	เรยีกวา่ "อาเซยีน-เซอร"์ ประชมุร่วมกบัประมขุของออสเตรเลยีและนวิซแีลนด ์ 

การประชมุสดุยอดผูนํ้าอาเซยีนอยา่งเป็นทางการ: การประชมุสดุยอดผูนํ้าเอเชยีตะวนัออก เป็นการจัดการประชมุทั	วเอเชยี
ซึ	งจัดขึ#นทกุปีโดยผูนํ้าเอเชยีตะวนัออก 16 ประเทศ ประชมุเกี	ยวขอ้งกบัการคา้ พลงังาน และความมั	นคง ผูนํ้าชาตอิาเซยีน 
10 ประเทศร่วมกับจนี ญี	ปุ่ น เกาหลใีต ้อนิเดยี ออสเตรเลยี นวิซแีลนด ์และรัสเซยี ซึ	งมปีระชากรรวมกนัเกอืบครึ	งหนึ	งของ
โลก  

การประชมุเชื	อมสมัพันธไมตร ีเป็นการประชมุหลายฝ่ายอย่างในภาคพื#นแปซฟิิก ในเดอืนกรกฎาคม 2550 ที	ประชมุดงักลา่ว
ประกอบดว้ย ประเทศสมาชกิ 27 ประเทศ; ออสเตรเลยี บงัคลาเทศ แคนาดา สาธารณรัฐประชาชนจนี สหภาพยโุรป 
อนิเดยี ญี	ปุ่ น เกาหลเีหนอื เกาหลใีต ้มองโกเลยี นวิซแีลนด ์ปากสีถาน ปาปัวนวิกนิ ีรัสเซยี ตมิอรต์ะวนัออก สหรัฐอเมรกิา 
และศรลีงักา จดุประสงคข์องที	ประชมุเพื	อการปรกึษาหารอื นําเสนอความไวว้างใจและธํารงความสมัพันธท์างการทตูใน
กลุม่สมาชกิ  

ประชาคมเศรษฐกจิ ใหค้วามสําคญักบัความร่วมมอืในภมูภิาค ประกอบดว้ย "หลกัสามประการ" ของความมั	นคง สงัคม
วฒันธรรม และการรวมตวัทางเศรษฐกจิ คาดวา่จะประสบความสาํเร็จในการกอ่ตั #งประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนภายในปี 
พ.ศ. 2558 จะเป็นการรวมประชากร 560 ลา้นคน และมลูคา่การคา้กวา่ 1.4 ลา้นลา้นดอลลา่รส์หรัฐ 

เขตการคา้เสร:ี เป็นการลดอตัราภาษีศลุกากรเพื	อใหส้นิคา้ภายในอาเซยีนเกดิการหมนุเวยีน ซึ	งกงัวลตอ่ผลติภัณฑ์
หัตถกรรมทอ้งถิ	นของตน  

เขตการลงทนุร่วม: เปิดใหอ้ตุสาหกรรมทกุรูปแบบเกดิการลงทนุและลดขั #นตอนตามกําหนดการ, เป็นการกําจัดการกดีกนัใน
กจิการเกษตรกรรม การประมง การป่าไม ้และการทําเหมอืงแร่  

ขอ้ตกลงการวางกรอบเรื	องการแลกเปลี	ยนบรกิาร/ตลาดการบนิเดยีว เป็นแนวคดิเพื	อนําไปสูก่ารจัดระเบยีบน่านฟ้าเปิดใน
ภมูภิาค และเป็นการเพิ	มการทอ่งเที	ยว การคา้ การลงทนุและการบรกิารใหก้ับรัฐสมาชกิทั #งหมด 

การประชมุอื	น: เชน่ ศนูยพั์ฒนาการประมงเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้การประชมุดงักลา่วมักจะมหีัวขอ้การประชมุที	
เฉพาะเจาะจง อย่างเชน่ ความมั	นคงระหวา่งประเทศ สิ	งแวดลอ้ม ซึ	งผูท้ี	เขา้ร่วมประชมุจะเป็นรัฐมนตรแีทนที	จะเป็นหัวหนา้
คณะรัฐบาลทั #งหมด 

คําขวัญ: "One Vision, One Identity, One Community" (หนึ	งวสิยัทศัน ์หนึ	งเอกลักษณ์ หนึ	งประชาคม)  
เพลงสดดุ:ี "ดอิาเซยีนเวย"์(วถิอีาเซยีน) 
สาํนักงานใหญ ่: ตั #งอยูท่ี	กรุงจาการต์า้  
รัฐบาล : องคก์รระหวา่งประเทศระดบัภมูภิาค, 
เลขาธกิาร: สรุนิทร ์พศิสวุรรณ,  
ประชากร : 575.5 ลา้นคน  

เว็บไซตอ์ยา่งเป็นทางการ http://www.asean.org  
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สมเกยีรต ิตั #งนโม และคณาจารยม์หาวทิยาลยัเที	ยงคนื 
(บรรณาธกิารเว็บไซค ์มหาวทิยาลยัเที	ยงคนื) 

หากสมาชกิ ผูส้นใจ และองคก์รใด ประสงคจ์ะสนับสนุนการเผยแพร่ความรูเ้พื	อเป็นวทิยาทานแกช่มุชน  
และสงัคมไทยสามารถใหก้ารสนับสนุนไดท้ี	บญัชเีงนิฝากออมทรัพย ์ในนาม สมเกยีรต ิตั #งนโม 
หมายเลขบญัช ี521-1-88895-2 ธนาคารกรุงไทยฯ สาํนักงานถนนสเุทพ อ.เมอืง จ.เชยีงใหม ่

หรอืตดิตอ่มาที	 midnightuniv@yahoo.com หรอื midnight2545@yahoo.com 

   

 

 
 


