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การแก้ไขความขัดแย้งอาเจะห์:
ความสำ�เร็จจากมุมมองการต่างประเทศ
ของรัฐบาลซูซิโล บัมบัง ยุโดโยโน่
กอปร์ธรรม นีละไพจิตร*
บทคัดย่อ
ความขัดแย้งในอาเจะห์ระหว่างรัฐบาลอินโดนีเซียกับขบวนการอาเจะห์เสรี (GAM)
ที่ต่อสู้เพื่อเรียกร้องเอกราช การที่รัฐบาลอินโดนีเซียตอบโต้ด้วยการปราบปรามนอกจากส่งผลให้
มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำ�นวนมากอินโดนีเซียยังถูกวิจารณ์จากประชาคมระหว่างประเทศ
ภายใต้รัฐบาล Susilo Bambang Yudhoyono (ค.ศ. 2004-2014) ซึ่งสามารถยุติความขัดแย้งได้
อย่างสันติ โดยการยุตคิ วามขัดแย้งอาเจะห์มไิ ด้มาจากเฉพาะปัจจัยภายในหรือผลกระทบจากสึนามิ
เท่านัน้ แต่ยงั เป็นผลจากปัจจัยการดำ�เนินนโยบายต่างประเทศซึง่ มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึน้
และการเปิดรับความร่วมมือจากประชาคมระหว่างประเทศให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขความ
ขัดแย้ง ดังนั้นความสำ �เร็จที่เกิดขึ้นนอกจากสามารถยุติความรุนแรงในอาเจะห์ได้แล้วรัฐบาล
อินโดนีเซียยังได้รบั ความชอบธรรมจากประชาคมระหว่างประเทศมากขึน้ ส่งผลให้การดำ�เนินนโยบาย
ต่างประเทศของ Yudhoyono เป็นไปในทางที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญหลังสันติภาพอาเจะห์
คำ�สำ�คัญ: อาเจะห์ ซูซิโล บัมบัง ยุโดโยโน่ นโยบายต่างประเทศอินโดนีเซีย การแก้ไขความ
		 ขัดแย้ง
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The Aceh conflict resolution: Achievement from
Susilo Bambang Yudhoyono’s foreign affair
perspective
Khobtham Neelapaichit*
Abstract
Conflict in Aceh between Indonesian Government and Free Aceh Movement
(GAM) was prolonged almost three decades. It claimed several lives and injuries,
damaged national economy, and threatened to its internal stability. Indonesian
Government and GAM movement maintained in their confrontation position. Indonesian
Government rejected GAMs independent struggle. The violent situation raised concerns
from international community and damaged Indonesian image in the global stage.
This research will points out that the Aceh conflict resolution during Susilo Bambang
Yudhoyono’s government (2004-2014) not only comes from domestic and Tsunami factors.
Under his administration, conflict resolution and international affairs was changed more
democratization and internationalization. Indonesian foreign policy has a major impact
on the conflict resolution in Aceh. After peace in Aceh, Indonesian foreign policy can
legitimize its leading role in the international community. Hence, domestic factor is
not only way to resolve conflict but the foreign policy also will be motivation and
factor for making peace.
Keyword: Aceh, Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesian Foreign Policy, Conflict
			 resolution.
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บทนำ�

หากรัฐบาลอินโดนีเซียปล่อยให้ความรุนแรง
ในอาเจะห์ยืดเยื้อต่อไปอาจส่งผลกระทบต่อ
เสถียรภาพและความมั่นคงของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคตได้
การขึน้ ด�ำรงต�ำแหน่งของประธานาธิบดี
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ค.ศ.
2004 เพียงสองเดือนก่อนเกิดภัยพิบัติสึนามิ
ซึ่งส่งผลให้อาเจะห์ได้รับความเสียหายอย่าง
หนั ก และตามมาด้ ว ยการลงนามสั น ติ ภ าพ
ค.ศ. 2005 ภายใต้ความร่วมมือจากประชาคม
ระหว่างประเทศจนสามารถยุติความขัดแย้งใน
อาเจะห์ได้ในทีส่ ดุ ซึง่ กรณีอาเจะห์หากพิจารณา
อย่างผิวเผินอาจเข้าใจได้วา่ ผลกระทบจากสึนามิ
ส่งผลให้รฐั บาลอินโดนีเซียหันมาใช้วธิ กี ารเจรจา
และส่งผลให้ฝ่าย GAM ต้องยอมจ�ำนนเข้าสู่
กระบวนการเจรจาในที่สุด แต่หากพิจารณา
อย่างรอบด้านจะพบว่าสันติภาพอาเจะห์เกิดขึน้
ได้จากหลายปัจจัยประกอบกัน รวมถึงบทบาท
ด้านการต่างประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของความส�ำเร็จเช่นกัน อีกทั้งภายหลัง
การลงนามสันติภาพบทบาทการต่างประเทศ
อินโดนีเซียมีความก้าวหน้าไปไกลกว่ารัฐบาล
ชุดก่อนๆ อย่างเห็นได้ชัด จากสภาพการณ์ที่
เกิดขึ้นทั้งการแก้ไขความขัดแย้งอาเจะห์และ
ความก้าวหน้าในกิจการต่างประเทศของรัฐบาล
Yudhoyono จึงเป็นปรากฏการณ์ใหม่ในความ
สัมพันธ์ระหว่างประเทศที่น่าสนใจว่ารัฐบาล
Yudhoyono มี มุ ม มองต่ อ การแก้ ไขความ
ขั ด แย้ ง อาเจะห์ แ ละการด�ำเนิ น นโยบายต่ า ง
ประเทศอย่างไรจึงประสบความส�ำเร็จทัง้ ในการ

ความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลอินโดนีเซีย
กับขบวนการอาเจะห์เสรี (Gerakan Aceh
Merdeka, GAM) นั้นสืบเนื่องมาจากการ
ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากรัฐบาลอินโดนีเซีย
ขบวนการ GAM จึงถือก�ำเนิดขึ้นเพื่อต่อสู้
เพื่ อ เรี ย กร้ อ งเอกราช โดยรั ฐ บาลในสมั ย
ประธานาธิบดี Soeharto เรือ่ ยมาจนถึง รัฐบาล
Megawati ใช้ น โยบายปราบปราม GAM
อย่ า งรุ น แรงรวมถึ ง ประกาศให้ อ าเจะห์ เ ป็ น
พื้นที่ปฏิบัติการทางทหาร (Daerah Operasi
Militer, DOM) ส่งผลให้รัฐบาลอินโดนีเซีย
หลังสิ้นสุดยุคระเบียบใหม่ (ค.ศ. 1998) ถูกตั้ง
ค�ำถามจากประชาคมระหว่างประเทศมาโดย
ตลอดถึงความเป็นประชาธิปไตยและปัญหา
การละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในอาเจะห์ หาก
พิจารณาในแง่ภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics)
อาเจะห์ ตั้ ง อยู ่ ต อนบนสุ ด ของเกาะสุ ม าตรา
และเป็นปากทางเข้าสู่ช่องแคบมะละกาซึ่งเป็น
จุ ด ยุ ท ธศาสตร์ ส�ำคั ญ ของภู มิ ภ าคเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ ยังเต็มไปด้วยแหล่ง
ทรัพยากรพลังงานที่ส�ำคัญแห่งหนึ่งในภูมิภาค
ดั ง นั้ น หากรั ฐ บาลอิ น โดนี เซี ย ยั ง คงปล่ อ ยให้
สถานการณ์ความขัดแย้งบานปลายต่อไปปัญหา
ที่เกิดขึ้นอาจไม่ใช่เพียงเรื่องในบ้านระหว่าง
รัฐบาลกับ GAM เท่านั้น แต่อาจตามมาด้วย
ภัยคุกคามรูปแบบต่างๆ ที่แฝงมา เช่น การตั้ง
ฐานก�ำลังของขบวนการก่อการร้ายในภูมิภาค
หลังเหตุการณ์ 9/11 ปัญหาความมั่นคงในเส้น
ทางเดินเรือบริเวณช่องแคบมะละกา ฯลฯ ดังนัน้
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ยุติความขัดแย้งและยกระดับภาพลักษณ์ของ
อินโดนีเซียในเวทีโลกได้ในเวลาเดียวกัน
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ถึ ง ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการแก้ ไ ขความ
ขัดแย้งภายในประเทศกับการด�ำเนินนโยบาย
ต่างประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งโดยธรรมชาติของ
รัฐมักหวงแหนอ�ำนาจการจัดการภายในและ
มีมุมมองว่าการเข้ามาของต่างชาติจะเป็นการ
แทรกแซงกิจการภายในซึ่งอาจท�ำให้รัฐสูญเสีย
ผลประโยชน์มากกว่าสิ่งที่จะได้รับ โดยกรณี
อาเจะห์ ส ามารถเป็ น บทเรี ย นการด�ำเนิ น
นโยบายต่างประเทศคู่ขนานไปกับการแก้ไข
ความขัดแย้งภายในจนสามารถยุตคิ วามขัดแย้ง
และสร้างโอกาสให้รัฐบาลในการด�ำเนินกิจการ
ต่างประเทศได้ในเวลาเดียวกัน โดยบทความนี้
ประกอบไปด้วย 4 ส่วน เริ่มจากการทบทวน
แนวคิดทีใ่ ช้ในการศึกษาคือแนวคิดเสรีนยิ มใหม่
(Neo-Liberalism) เพื่อศึกษาถึงปัจจัยการ
ปรับนโยบายของรัฐบาล Yudhoyono ระเบียบ
วิธีวิจัย ผลการศึกษา และบทสรุป

ความร่วมมือกับรัฐอื่นๆ และตัวแสดงต่างๆ ซึ่ง
มิใช่รัฐ (Sterling-Folker, 2007) อันจะน�ำมา
ซึ่งสันติภาพได้ ทั้งนี้จะต้องมีองค์กรกลางหรือ
สถาบัน (International Regimes) มีการสร้าง
หลักการ (Principles) กฎระเบียบ (Rules)
บรรทัดฐาน (Norms) และกระบวนการตัดสินใจ
ร่วมกันของตัวแสดงต่างๆ ในประเด็นหนึ่งๆ
(Decision Making) โดยแนวคิดเสรีนิยมใหม่
ให้ความส�ำคัญกับสถาบันซึ่งไม่ใช่รัฐในฐานะที่
เป็นตัวกลางอ�ำนวยความสะดวกและลดต้นทุน
ให้แก่รฐั ต่างๆ เพือ่ สร้างความร่วมมือ หรือ เป็น
ตัวกลางในการชะลอหรือระงับข้อพิพาทระหว่าง
รัฐได้ โดยรัฐต่างๆ จะต้องยอมสูญเสียอ�ำนาจ
อธิปไตยบางส่วนให้กับองค์กรระหว่างประเทศ
ในการยอมรั บ และปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บที่
องค์กรต่างๆ เหล่านั้นได้ก�ำหนดขึ้น ซึ่งการ
ที่รัฐจะให้ความร่วมมือก็ต่อเมื่อรัฐเล็งเห็นถึง
ผลประโยชน์ทตี่ นจะได้รบั เป็นส�ำคัญ บทความนี้
อาศั ย แนวคิ ด เสรี นิ ย มใหม่ ม าเป็ น กรอบการ
วิ เ คราะห์ ถึ ง การปรั บ นโยบายและท่ า ที ข อง
รัฐบาลอินโดนีเซียในการเปิดรับความร่วมมือ
จากองค์กรระหว่างประเทศโดยยอมสูญเสีย
อ�ำนาจบางส่วนในการแก้ไขความขัดแย้งกรณี
อาเจะห์ โดยหวังผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
จากความร่วมมือดังกล่าวทั้งสันติภาพภายใน
ประเทศ และเพื่อรักษาสถานภาพและบทบาท
ของอินโดนีเซียในระบบระหว่างประเทศทั้งใน
แง่การเมือง เศรษฐกิจ และด้านอื่นๆ ต่อไป
ในอนาคต

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้อาศัยแนวคิดเสรีนิยมใหม่
(Neo-Liberalism) เพื่อวิเคราะห์ถึงการปรับ
เปลี่ยนนโยบายต่างประเทศอินโดนีเซียในการ
แก้ไขความขัดแย้งกรณีอาเจะห์ โดยทฤษฎี
เสรีนิยมใหม่พยายามตั้งค�ำถามว่าท�ำอย่างไร
จึงจะสามารถสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐเพื่อ
สร้างสันติภาพได้ โดยต้องเกิดจากการที่รัฐ
ปรับพฤติกรรมหรือนโยบายของตนเพื่อสร้าง
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ระเบียบวิธีวิจัย

สมมติฐานอาศัยข้อมูลทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ
มาวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ต่างๆ เพื่อตอบค�ำถามงานวิจัยว่าการแก้ไข
ความขัดแย้งในอาเจะห์มปี จั จัยใดบ้างทีผ่ ลักดัน
ให้รัฐบาลอินโดนีเซียปรับเปลี่ยนนโยบายจาก
การปราบปรามมาสูก่ ารเปิดรับความร่วมมือจาก
ประชาคมระหว่างประเทศ

บทความนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ
โดยอาศัยเอกสาร (Documentary Research)
วิเคราะห์แบบเชิงพรรณนาความ (Descriptive
Analysis) และอธิบายความ (Explanatory
Analysis) เพื่อตอบค�ำถามหลักของงานวิจัย
ว่ า มี ป ั จ จั ย ใดบ้ า งที่ น�ำไปสู ่ ก ารเปิ ด รั บ ความ
ร่ ว มมื อ จากประชาคมระหว่ า งประเทศทั้ ง ใน
แง่ของปัจจัยภายในและปัจจัยด้านการด�ำเนิน
นโยบายต่ า งประเทศของอิ น โดนี เซี ย การ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
สภาพปัญหาความขัดแย้งในอาเจะห์ก่อนการ
เจราจาสันติภาพ กระบวนการเจรจาสันติภาพ
การด�ำเนิ น นโยบายต่ า งประเทศอิ น โดนี เซี ย
บทบาทขององค์กรระหว่างประเทศ ฯลฯ จาก
แหล่งข้อมูลในสองระดับคือข้อมูลปฐมภูมิและ
ทุติยภูมิ ระดับปฐมภูมิ (Primary Sources)
อาทิ เอกสารราชการอินโดนีเซียที่เกี่ยวข้องกับ
นโยบายและบทบาทของอินโดนีเซียในกิจการ
ต่ า งประเทศ เอกสารราชการอิ น โดนี เซี ย
เกี่ยวกับกระบวนการเจรจาสันติภาพ เอกสาร
ขององค์กร Crisis Management Initiative
(CMI) และ Aceh Monitoring Mission
(AMM) ซึ่งเป็นองค์กรกลางในการเจรจายุติ
ความขัดแย้ง เป็นต้น ระดับทุตยิ ภูมิ (Secondary
Sources) ได้แก่ หนังสือ วิทยานิพนธ์ รายงาน
วิ จั ย วารสาร บทความวิ ช าการ ข่ า วสาร
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินนโยบายต่าง
ประเทศของอินโดนีเซียและกระบวนการเจรจา
สั น ติ ภ าพในอาเจะห์ เป็ น ต้ น การทดสอบ

ผลการศึกษา

จากการศึ ก ษาพบว่ า การด�ำเนิ น
นโยบายต่างประเทศของรัฐบาล Yudhoyono
ส่งผลต่อความส�ำเร็จในการแก้ไขความขัดแย้ง
อาเจะห์ โดยเป็นผลจากปัจจัยจากการเปลี่ยน
ผ่านสู่ประชาธิปไตยหลังสิ้นสุดยุคระเบียบใหม่
ของ Soeharto (ค.ศ. 1998) เรื่อยมาจนถึงสมัย
รั ฐ บาล Yudhoyono การก�ำหนดแนวทาง
แก้ไขความขัดแย้งอาเจะห์โดยเปิดรับการมี
ส่วนร่วมจากต่างประเทศ การอาศัยความร่วมมือ
จากประชาคมระหว่ า งประเทศในการฟื ้ น ฟู
อาเจะห์และสานต่อกระบวนการสันติภาพหลัง
สึนามิ และการใช้อาเจะห์เป็นเครือ่ งมือตอบสนอง
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารต่ า งประเทศของรั ฐ บาล
Yudhoyono ดังอธิบายต่อจากนี้
รั ฐ บ า ล Y u d h o y o n o กั บ
ประชาธิปไตยในระยะเปลี่ยนผ่าน
จากการศึ ก ษาพบว่ า ปั จ จั ย ส�ำคั ญ ที่
ส่งผลให้การยุติความขัดแย้งอาเจะห์และการ
ด�ำเนินนโยบายต่างประเทศในช่วงทศวรรษ
ของรั ฐ บาล Yudhoyono ส�ำเร็ จ ลุ ล ่ ว งนั้ น
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ส่ ว นหนึ่ ง เป็ น ผลจากกระบวนการท�ำให้ เ ป็ น
ประชาธิปไตยในอินโดนีเซียหลัง ค.ศ. 1998
กล่ า วคื อ Yudhoyono เป็ น ประธานาธิ บ ดี
คนแรกของอินโดนีเซียที่มาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงด้วยคะแนนเสียงถึงร้อยละ 33.58 (ใน
การเลือกตั้งรอบแรกจากผู้สมัคร 5 คน) และ
ร้อยละ 60.62 (ในการเลือกตั้งรอบที่สองจาก
ผู ้ ส มั ค ร 2 คน) (Indonesia’s Election
commission (KPU), 2009, p. 44) ชัยชนะ
อย่ า งถล่ ม ถลายของประธานาธิ บ ดี Susilo
Bambang Yudhoyono และ รองประธานาธิบดี
Jusuf Kalla ซึ่งมีเหนือกลุ่มอ�ำนาจเก่าสะท้อน
ให้เห็นว่า Yudhoyono และ Kalla ได้รับการ
ยอมรับจากประชาชนอินโดนีเซียในฐานะทีเ่ ป็น
ทางเลือกใหม่ของสังคมการเมืองอินโดนีเซียซึง่
ถูกคาดหวังว่าจะบริหาร ปกครอง และแก้ไข
ปัญหาในประเทศด้วยแนวทางที่ดีกว่ารัฐบาล
ชุดก่อนๆ
อย่ า งไรก็ ต าม ส�ำหรั บ อาเจะห์ แ ล้ ว
ในช่วงหาเสียงเลือกตั้ง Yudhoyono ไม่ได้
ประกาศนโยบายต่ออาเจะห์อย่างเป็นรูปธรรม
นอกจากเพียงกล่าวว่า “การแก้ไขความขัดแย้ง
ในอาเจะห์ จ ะต้ อ งมี ก ารบู ร ณาการทั้ ง ด้ า น
ความมั่นคง เศรษฐกิจ การบังคับใช้กฎหมาย
และ สิทธิมนุษยชน” (Liputan6 News, 2004)
ขณะที่ ใ นช่ ว ง 100 วั น แรกของรั ฐ บาล
Yudhoyono ไม่มีการประกาศนโยบายใดๆ
อย่างเป็นทางการเกี่ยวกับอาเจะห์ มิหน�ำซ�้ำ
วั น ที่ 18 พฤศจิ ก ายน ค.ศ. 2004 รั ฐ บาล
Yudhoyono ยังขยายประกาศภาวะฉุกเฉินใน

อาเจะห์ออกไปอีก 6 เดือน ส่งผลให้รัฐบาล
Yudhoyono ถูกวิจารณ์จากนักสิทธิมนุษยชน
ต่อการไม่มีปฏิกิริยาใดๆ ในการแก้ไขความ
ขัดแย้งอาเจะห์ (Miller, 2009, p. 153) แต่
หากย้ อ นกลั บ ไปพิ จ ารณาถึ ง การเจรจากั บ
GAM ในสมัยประธานาธิบดี Wahid และ
Megawati ซึ่ง Yudhoyono เคยมีบทบาท
ส�ำคัญอยู่ในคณะเจรจาฝ่ายรัฐบาลซึ่งเคยถูก
กดดันและคัดค้านอย่างหนักจากฝ่ายกองทัพ
(Tentara Nasional Indonesia, TNI) และ
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรในรัฐสภาส่วนใหญ่ซงึ่
ไม่เห็นด้วยกับการเจรจา (Aspinall & Crouch,
2003, p. 8) ดังนั้น Yudhoyono จึงตระหนัก
ถึงปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลให้การเจรจาไม่
ประสบความส�ำเร็จเป็นอย่างดี จึงจ�ำเป็นต้อง
ใช้ความระมัดระวังและรอบคอบมากเป็นพิเศษ
หากจะก�ำหนดนโยบายใดๆ เกี่ยวกับอาเจะห์
ต่อสาธารณชนและประชาคมระหว่างประเทศ
เนื่องจากเป็นประเด็นอ่อนไหวซึ่งอาจกระทบ
ต่อเสถียรภาพของรัฐบาลได้
วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละยุ ท ธศาสตร์ ก าร
ด�ำเนิ น นโยบายต่ า งประเทศของรั ฐ บาล
Yudhoyono
หลังขึ้นด�ำรงต�ำแหน่งประธานาธิบดี
Yudhoyono กล่าวสุนทรพจน์ครั้งแรกถึงการ
ด�ำเนินกิจการต่างประเทศ ณ ท�ำเนียบรัฐบาล
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ค.ศ. 2004 ว่า
“รัฐบาลภายใต้การน�ำของข้าพเจ้า
จะยั ง คงยึ ด มั่ น ในหลั ก การอิ ส ระ
และกระตื อ รื อ ร้ น (Bebas dan
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Aktif) ในระดับระหว่างประเทศ
นั้ น อิ น โดนี เซี ย จะเป็ น เสี ย งแห่ ง
คุ ณ ธรรมเพื่ อ น�ำไปสู ่ สั น ติ ภ าพ
เพิ่ ม พู น ความเจริ ญ รุ ่ ง เรื อ ง และ
ปกป้องความยุติธรรม อินโดนีเซีย
จะเติ บ โตเป็ น ประเทศที่ เ ป็ น
ประชาธิปไตย เปิดกว้าง ทันสมัย
พหุนยิ ม และ มีขนั ติ” (Yudhoyono,
2004)
สั ญ ญาประชาคมที่ ป ระธานาธิ บ ดี
Yudhoyono มอบให้ แ ก่ ป ระชาชนชาว
อิ น โดนี เซี ย และประชาคมระหว่ า งประเทศมี
ค�ำส�ำคัญ (Key words) ทีต่ อ้ งพิจารณาคือ การ
เป็นเสียงของประเทศที่ส่งเสริมประชาธิปไตย
สันติภาพ และ ความยุติธรรม และยังกล่าวถึง
หลักการด�ำเนินนโยบายต่างประเทศอีกว่า
“อินโดนีเซียจะไม่พจิ ารณาประเทศ
ใดๆว่ า เป็ น ภั ย คุ ก คามหรื อ ศั ต รู
จะด�ำเนิ น ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
แบบไม่เป็นภัยคุกคามต่อประเทศ
เพื่อนบ้านและภูมิภาคแต่ต้องเป็น
ผู ้ ส ร้ า งสั น ติ ภ าพและความมั่ น คง
ทั้งในภูมิภาคและระดับโลก การมี
“Connectivity” จะช่ ว ยให้
อิ น โดนี เ ซี ย มี ศั ก ยภาพในการ
ประกอบรู ป ร่ า งระเบี ย บระหว่ า ง
ประเทศ สร้ า งอั ต ลั ก ษณ์ ข อง
อินโดนีเซียในเวทีระหว่างประเทศ
คือ การมีจ�ำนวนประชากรมากเป็น
อันดับที่ 4 ของโลก มีประชากร

มุสลิมมากทีส่ ดุ ในโลก เป็นประเทศ
ประชาธิปไตยที่มีขนาดใหญ่ที่สุด
เป็นอันดับที่ 3 ของโลก เป็นประเทศ
ที่ประชาธิปไตยและอิสลามไปด้วย
กันได้ ช่วยสะท้อน “เครื่องหมาย
แห่งความเป็นชาตินิยมที่แท้จริง”
(True brand of nationalism)
ว ่ า ค ว า ม เ ป ็ น ช า ติ นิ ย ม ข อ ง
อินโดนีเซีย คือ การเปิดกว้าง เชื่อ
ใจได้ สายกลาง มีขันติ และ ก้าว
ไปข้างหน้า โดย “ชาตินิยมต้อง
เป็นรากฐานของความเป็นสากล
นิยม (Internationalism)” (Yudhoyono, 2005, p. 387-391)
นอกจากนั้ น ประธานาธิ บ ดี Yudhoyono ยังน�ำเสนอแนวทางการด�ำเนินโยบาย
ต่างประเทศรูปแบบใหม่คอื แนวคิด “เพือ่ นเป็น
ล้านศัตรูเป็นศูนย์” (A million friends and
Zero enemy) และ “นโยบายต่างประเทศแบบ
ทุกทิศทาง” (All directions foreign policy)
ทั้ ง สองแนวคิ ด ถื อ เป็ น ประดิ ษ ฐกรรมใหม่ ใ น
การด�ำเนิ น นโยบายต่ า งประเทศอิ น โดนี เซี ย
โดย Dino Patti Djalal (อดีตรัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย
ในรัฐบาล Yudhoyono สมัยที่ 2 และ อดีต
เอกอั ค รราชทู ต สาธารณรั ฐ อิ น โดนี เซี ย ณ
กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.) ให้นิยามว่า “A million
friends” คือ การเปลี่ยนอดีตศัตรูมาเป็นเพื่อน
ใหม่ เปลี่ยนเพื่อนมาเป็นหุ้นส่วน (Partner)
และเปลี่ยนเพื่อนบ้านมาเป็นสมาชิกครอบครัว
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ขณะที่ “Zero enemy” มิใช่ว่าจะเกิดขึ้นอย่าง
ฉับพลันหลังจากมี A Million friends แต่คือ
การขยายเครือข่ายเพื่อนและหุ้นส่วน และนี่
จึงเป็นสาเหตุที่ส่งผลให้การทูตอินโดนีเซียใช้
ประโยชน์จาก Zero enemy ในการปรับปรุง
ภาพลักษณ์และสร้างอ�ำนาจอย่างรวดเร็วใน
ระบบระหว่างประเทศ ขณะที่ All directions
foreign policy คือ “การแสวงหาผลประโยชน์
แห่ง ชาติ แ ละมีความรับผิดชอบต่อโลก โดย
อินโดนีเซียจะต้องสามารถติดต่อได้กับทุกฝ่าย
ทั้งตะวันออก ตะวันตก เหนือ และ ใต้ (Djalal,
2012, p. 45) สะท้อนให้เห็นถึงความพยายาม
ของรัฐบาล Yudhoyono ที่ปรารถนาถึงการ
สร้ า งสั ม พั น ธภาพที่ ดี กั บ นานาประเทศบน
พืน้ ฐานของการมีผลประโยชน์รว่ มทีต่ รงกันและ
ได้รับประโยชน์ทั้งสองฝ่าย โดยไม่เลือกสร้าง
ความร่วมมือกับเพียงกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ ตามกรอบ
มายาคติต่างๆ ในอดีต โดยกรณีอาเจะห์ได้รับ
ผลกระทบจากแนวทางการด�ำเนิ น นโยบาย
ต่างประเทศดังกล่าวอย่างชัดเจนดังอภิปราย
ในส่วนต่อไป
จากวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละแนวคิ ด ด้ า นการ
ต่างประเทศของรัฐบาล Yudhoyono ทีต่ อ้ งการ
น�ำเสนอความเป็ น ประชาธิ ป ไตย สั น ติ ภ าพ
ความเจริญรุง่ เรือง และความยุตธิ รรรม ประกอบ
การแสดงเจตนารมณ์ทตี่ อ้ งการร่วมมือกับนานา
ประเทศและองค์กรระหว่างประเทศอย่างรอบ
ด้านบนพื้นฐานการมีผลประโยชน์ร่วมกันนั้น
คงเป็นไปได้ยากหากสภาพการเมืองภายใน
อินโดนีเซียยังคงย้อนแย้งกับแนวคิดข้างต้น

กล่าวคือ แม้อินโดนีเซียจะผ่านยุคเผด็จการ
Soeharto มาแล้วแต่อินโดนีเซียยังคงมีปฏิบัติ
การทางทหารปราบปรามกลุม่ ขบวนการแบ่งแยก
ดินแดน จากสถิติช่วง ค.ศ. 1998-2004 มี
ปฏิบตั กิ ารทางทหาร (Operasi Militer) ทัง้ สิน้
15 ปฏิบัติการซึ่งเป็นปฏิบัติการเพื่อเอาชนะ
ภัยคุกคามในกรณีอาเจะห์สูงถึง 13 ปฏิบัติการ
และติ ม อร์ ต ะวั น ออกเพี ย ง 2 ปฏิ บั ติ ก าร
(Widjajanto & Wardhani, 2008, p. 97)
สะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า หลั ง สิ้ น สุ ด ยุ ค ระเบี ย บใหม่
ค.ศ. 1998 สถานการณ์ที่ฝ่ายรัฐใช้ความรุนแรง
อย่างจริงจังยังคงเป็นไปเพื่อการปราบปราม
GAM ในอาเจะห์ หากมองในมุมกลับกันการ
ปฏิรูปที่เกิดขึ้นหลังยุคระเบียบใหม่ ค.ศ. 1998
อินโดนีเซียพยายามสร้างการเมือง การปกครอง
และ สั ง คมให้ มี ค วามเป็ น ประชาธิ ป ไตย มี
ธรรมาภิบาล และ เคารพในหลักการสิทธิมนุษยชน
มากขึ้น แต่สถานการณ์ในอาเจะห์กลับเปรียบ
เสมือนรอยด่างของรัฐบาลอินโดนีเซียมาโดย
ตลอด เนือ่ งจากท้ายทีส่ ดุ แล้วยุทธศาสตร์ความ
มั่ น คงในลั ก ษณะนี้ ยั ง คงน�ำมาซึ่ ง การละเมิ ด
สิทธิมนุษชนซึ่งเป็นที่จับตามองจากประชาคม
ระหว่างประเทศมาโดยตลอด (Widjajanto &
Wardhani, 2008, p. 57)
กระบวนการสันติภาพอาเจะห์ใน
แนวทางของ Yudhoyono
แม้ ว ่ า ประธานาธิ บ ดี Yudhoyono
จะไม่ ไ ด้ น�ำเสนอนโยบายใดๆ อย่ า งเป็ น
รูปธรรมในการแก้ไขความขัดแย้งอาเจะห์ทั้ง
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ในช่วงหาเสียงเลือกตั้งและหลังด�ำรงต�ำแหน่ง
ประธานาธิบดีในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2004 แต่จาก
การศึกษาพบว่าประธานาธิบดี Yudhoyono
และรองประธานาธิ บ ดี Kalla เล็ ง เห็ น ถึ ง
ความจ�ำเป็นที่จะต้องยุติความขัดแย้งอาเจะห์
โดยเร็วดังที่ Yudhoyono ระบุวา่ “ความขัดแย้ง
ด�ำเนินมายาวนานเกินไป มีเหยื่อผู้ได้รับผล
กระทบเป็นจ�ำนวนมากทั้งสองฝ่าย และรัฐมี
ค่าใช้จา่ ยในปฏิบตั กิ ารด้านความมัน่ คงปีละกว่า 130
ล้านเหรียญสหรัฐฯ” (Morfit, 2007, p. 125)
และยังเป็นอุปสรรคในการด�ำเนินนโยบายต่าง
ประเทศอินโดนีเซียมาโดยตลอดในช่วง 5-6
ปีที่ผ่านมา จึงเริ่มด�ำเนินการเจรจาอย่างลับๆ
กับ GAM เพื่อหาแนวทางยุติความขัดแย้งใน
อาเจะห์ โดยประธานาธิบดี Yudhoyono แต่งตัง้
คณะท�ำงานโดยมี ร องประธานาธิ บ ดี Kalla
เป็นหัวหน้าคณะฯ ซึ่งประกอบไปด้วย Hamid
Awaluddin รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
และสิทธิมนุษยชน Sofyan Djalil รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการสือ่ สารและสารสนเทศ และ
พล.ต. Syarifuddin Tipe อดีตผู้บัญชาการ
กองก�ำลัง Korem 012 (กองก�ำลังในอาเจะห์)
เป็ น ต้ น มี เ ป้ า หมายการเจรจากั บ ผู ้ น�ำกอง
ก�ำลัง GAM โดยตรงแต่ด้วยความไม่ไว้วางใจ
ซึ่งกันและกันฝ่ายรัฐจึงต้องไปเจรจากับสมาชิก
GAM ที่พ�ำนักในมาเลเซียในวันที่ 31 ตุลาคม
ค.ศ. 2004 (International Crisis Group
2005, p. 1) เพียงไม่กี่วันหลังจากรับต�ำแหน่ง
ประธานาธิบดี สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาล Yudhoyono จั ด ให้ ก ารเจรจาสั น ติ ภ าพอาเจะห์

อยูใ่ นวาระเร่งด่วนของรัฐบาลแต่เป็นไปในทางลับ
เพื่อหลบหลีกการคัดค้านจากฝ่ายต่างๆ
การเจรจาดังกล่าวทีม่ าเลเซียไม่ประสบ
ความส�ำเร็จเนื่องจากผู้เจรจาจากฝ่าย GAM
ไม่ได้รับการยอมรับจากแกนน�ำ GAM ที่อยู่
ในสวีเดน คณะท�ำงานฯ ฝ่ายรัฐจึงประสานงาน
กับอดีตแกนน�ำ GAM อีกหลายคนแต่ได้รับ
การปฏิเสธและยืนยันว่าการเจรจาจะเกิดขึ้นได้
ต้องติดต่อกับแกนน�ำ GAM ในสวีเดนโดยตรง
(International Crisis Group, 2005, p. 3)
เมื่อการเจรจาโดยตรงไม่ประสบความส�ำเร็จ
กระบวนการสันติภาพผ่านคนกลางจากต่าง
ประเทศจึงกลับมาเป็นทีส่ นใจอีกครัง้ ประเด็นนี้
น�ำมาสู ่ ก ารวิ เ คราะห์ ป ั จ จั ย ที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด การ
ปรั บ เปลี่ ย นนโยบายของรั ฐ บาลอิ น โดนี เซี ย
ในกระบวนการสันติภาพอาเจะห์คู่ขนานไปกับ
การด�ำเนิ น นโยบายต่ า งประเทศของรั ฐ บาล
Yudhoyono เนื่องจากหากย้อนกลับไปมอง
ยุทธศาสตร์ของ GAM นอกจากการจับอาวุธ
ต่ อ สู ้ เ พื่ อ เอกราชแล้ ว GAM ยั ง ให้ ค วาม
ส�ำคัญกับยุทธศาสตร์ด้านการทูต โดยแกนน�ำ
และสมาชิ ก GAM บางส่ ว นที่ ลี้ ภั ย อยู ่ ใ น
ต่ า งประเทศพยายามท�ำงานด้ า นการทู ต เพื่ อ
โน้มน้าวนานาประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ
ให้กดดันรัฐบาลอินโดนีเซียให้ยอมมอบเอกราช
ให้ชาวอาเจะห์คู่ขนานไปกับการท�ำงานของ
กองก�ำลัง GAM ที่เคลื่อนไหวอยู่ในอาเจะห์
ดังที่ Hasan Di Tiro ผูน้ �ำ GAM ระบุวา่ “การ
ด�ำเนินกิจการต่างประเทศของ GAM จะเป็น
กุญแจไปสู่ความส�ำเร็จ” ขณะที่ Abdullah
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Syafi’ie อดีตผู้น�ำกองก�ำลัง GAM กล่าวว่า
“การต่อสู้ของ GAM นั้น 80% ผ่านวิธีทางการ
เมืองและการทูต มีเพียง 20% เท่านัน้ ทีผ่ า่ นการ
ต่อสูด้ ว้ ยอาวุธ” (Aspinall, 2009, p. 225) และ
Hasan di Tiro ยังเชื่อว่าการยกระดับความ
ขั ด แย้ ง ให้ เ ป็ น ประเด็ น ระหว่ า งประเทศ
(Internationalization) จะน�ำมาซึ่ ง การ
แก้ปัญหาแบบเดียวกับกรณีติมอร์ตะวันออก
โดยฝ่าย GAM เชื่อมั่นว่าประชาคมระหว่าง
ประเทศมีพันธะทางศีลธรรม (Moral obligation) ที่จะต้องสนับสนุนการก�ำหนดใจตนเอง
(Self-determination) ของชาวอาเจะห์
(Schulze, 2006, p. 239) ดังกล่าวข้างต้นจึง
เป็นสาเหตุที่กดดันให้รัฐบาลอินโดนีเซียตกอยู่
ในภาวะทีต่ อ้ งเลือกระหว่างการแก้ไขความขัดแย้ง
อาเจะห์โดยล�ำพังซึ่งอาจน�ำมาซึ่งการต่อต้าน
จากฝ่าย GAM และการวิจารณ์จากต่างประเทศ
หรือ เปิดโอกาสให้ประชาคมระหว่างประเทศ
เข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว มในการแก้ ไขความขั ด แย้ ง
ซึง่ ขัดต่อธรรมชาติของรัฐทีย่ อ่ มหวงแหนอ�ำนาจ
การจัดการภายใน
เมื่อฝ่าย GAM สร้างเงื่อนไขว่าจะ
ต้องเจรจากับผู้น�ำ GAM ในสวีเดนโดยตรง
และมีคนกลางจากต่างประเทศ ผู้ประสานงาน
ของฝ่ายรัฐบาลอินโดนีเซียจึงเสนอให้ Martti
Ahtisaari อดี ต ประธานาธิ บ ดี ฟ ิ น แลนด์ ซึ่ ง
เคยมีบทบาทในการเจรจายุติความขัดแย้งใน
โคโซโว บอสเนีย ไอร์แลนด์เหนือ และนามิเบีย
และเป็ น ผู ้ ก ่ อ ตั้ ง Crisis Management
Initiative (CMI) ซึ่ ง เป็ น องค์ ก รอิ ส ระใน

ประเทศฟินแลนด์ท�ำงานด้านการป้องกันและ
แก้ไขความขัดแย้งและความรุนแรงผ่านวิธีการ
เจรจาโดยเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยอย่างไม่เป็น
ทางการ ภายใต้การประสานงานของ Ahtisaari
และองค์กร CMI การพูดคุยสันติภาพรอบใหม่
จึงเกิดขึ้นตั้งแต่กลางเดือนธันวาคม ค.ศ. 2004
ในที่สุดวันที่ 23 ธันวาคม ค.ศ. 2004 ฝ่าย
รัฐบาลอินโดนีเซียได้ตอบรับยืนยันการเข้าร่วม
กระบวนการเจรจาผ่าน CMI ภายใต้การน�ำของ
Hamid Awaluddin รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน และมีการเตรียม
การให้ Ahtisaari พบกับผู้น�ำ GAM โดยตรง
ไว้แล้ว (Morfit, 2012, p. 183)
ภัยพิบตั สิ นึ ามิกบั โอกาสของรัฐบาล
Yudhoyono
ท่ามกลางสถานการณ์ในอาเจะห์ที่ยัง
คุกกรุ่นกับโต๊ะเจรจาที่เพิ่งเริ่มปัดฝุ่น เช้าวันที่
26 ธันวาคม ค.ศ. 2004 เกิดแผ่นดินไหวใน
มหาสมุทรอินเดีย ศูนย์กลางอยูใ่ กล้กบั ทิศตะวันตก
ของจั ง หวั ด อาเจะห์ ส ่ ง ผลให้ อ าเจะห์ ไ ด้ รั บ
ความเสียหายอย่างหนัก โดยนาง Siti Fadilah
Supari รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
แถลงว่ า มี ผู ้ เ สี ย ชี วิ ต ในจั ง หวั ด อาเจะห์ แ ละ
สุมาตราเหนือประมาณ 95,000-100,000 ราย
และมีผู้สูญหายกว่า 133,000 ราย มีผู้บาดเจ็บ
กว่า 500,000 ราย และกว่า 500,000 รายต้อง
ไร้ที่อยู่อาศัย (BBC News, 2005) ภัยพิบัติ
สึนามิยิ่งเพิ่มความซับซ้อนให้กับความขัดแย้ง
ในอาเจะห์ซงึ่ การช่วยเหลือและบรรเทาภัยพิบตั ิ
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ดูเหมือนสถานการณ์ความขัดแย้งบน
ซากปรักหักพังมีแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่ความเป็น
จริงในพื้นที่อาเจะห์กลับมิได้ง่ายดายเช่นนั้น
แม้ว่าทาง TNI จะถอนก�ำลังและสับเปลี่ยน
กองก�ำลั ง ชุ ด ใหม่ เข้ า ไปในพื้ น ที่ แ ต่ ยั ง มี ก าร
กล่าวหากันไปมาว่าอีกฝ่ายว่าละเมิดการหยุดยิง
สะท้อนว่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นยังไม่สามารถ
ลบล้างความขัดแย้งได้อย่างเบ็ดเสร็จ ทั้งนี้
การที่ประชาคมระหว่างประเทศหันมาให้ความ
สนใจด้านการฟื้นฟูและการแก้ไขความขัดแย้ง
ในอาเจะห์ในแง่หนึ่งจึงสอดรับกับยุทธศาสตร์
ของ GAM ที่ต้องการให้มีการกดดันรัฐบาล
อินโดนีเซียจากต่างประเทศเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว
ตรงกันข้ามกับฝ่ายรัฐบาลอินโดนีเซียซึ่งความ
พยายามเข้ามามีส่วนร่วมของตัวแสดงใหม่ๆ
จากต่างประเทศน�ำมาซึง่ ความท้าทายต่อรัฐบาล
Yudhoyono ในการรักษาเอกภาพและสมดุล
ของการเมืองภายใน และการด�ำเนินกิจการต่าง
ประเทศให้ซับซ้อนขึ้นไปอีก
สึ น า มิ ใ น อ า เ จ ะ ห ์ ก ่ อ ใ ห ้ เ กิ ด
ปรากฏการณ์ “เรี ย กแขก” เข้ า มาในพื้ น ที่
เปราะบางของอินโดนีเซียซึ่งต่างประเทศและ
องค์ ก รระหว่ า งประเทศต่ า งเสนอตั ว เข้ า มา
ช่วยเหลืออินโดนีเซีย แน่นอนว่าพฤติกรรมใน
สถานการณ์ปกติของรัฐย่อมหวงแหนอ�ำนาจ
อธิปไตยการจัดการภายในของตน แต่สภาพ
ความเสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ้ น ในอาเจะห์ ก็ เ กิ น กว่ า
ที่ศักยภาพของรัฐบาลอินโดนีเซียจะแบกรับ
ไหวในภารกิจบรรเทาภัยพิบัติ เป็นที่ประจักษ์
ชัดว่ารัฐบาล Yudhoyono เลือกใช้วิธีการเปิด

เป็นไปอย่างยากล�ำบากเนือ่ งจากทัง้ ฝ่ายรัฐและ
GAM ยังคงไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันจากความ
ขัดแย้งที่ยาวนาน ขณะที่ประชาคมระหว่าง
ประเทศพยายามเข้าไปช่วยบรรเทาภัยพิบัติใน
อาเจะห์ โดยปัจจัยจากสึนามิกลายเป็นตัวแปร
ที่ท�ำให้แนวทางและท่าทีของคู่ขัดแย้งเปลี่ยน
ไป เพี ย งไม่ กี่ วั น หลั ง เกิ ด สึ น ามิ ฝ ่ า ย GAM
ออกมาประกาศหยุดยิงและร่วมกันช่วยเหลือ
ผูร้ อดชีวติ (Miller, 2009, p. 155) เช่นเดียวกับ
ประธานาธิบดี Yudhoyono ที่ประกาศว่า
“เวลาส�ำหรับสันติภาพ – สันติภาพ
ทีแ่ ท้จริง สันติภาพทีจ่ รี งั – คือตอนนี้
ใครที่ ยั ง คงน�ำความขั ด แย้ ง มาใช้
เพื่อผลประโยชน์ของตน ไม่ใช่เพื่อ
ชาวอาเจะห์ พวกเขาจะถูกตัดออก
ไปโดยชาวอาเจะห์” และ “ชาว
อาเจะห์โดยทั่วไปไม่ได้สนใจความ
ขัดแย้ง แต่เป็นความอยู่รอด การ
ฟื ้ น ฟู และการเยี ย วยาต่ า งหาก
ข้าพเจ้าเรียกร้องให้สมาชิก GAM
ในทุ ก ระดั บ ยุ ติ ค วามขั ด แย้ ง มาสู ่
สั น ติ ภ าพที่ ยั่ ง ยื น ร่ ว มกั น สร้ า ง
อาเจะห์ขนึ้ ใหม่อย่างสง่างามภายใต้
กรอบการปกครองพิเศษ ซึ่งนี่คือ
สิ่งที่ชาวอาเจะห์ต้องการ นี่คือสิ่งที่
รัฐบาลอินโดนีเซียเสนอ และนี่คือ
สิ่ ง ที่ ป ระชาคมระหว่ า งประเทศ
สนับสนุนโดยปราศจากข้อสงสัย”
(Yudhoyono, 2005, p. 10-11)
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รับความร่วมมือจากภายนอก สอดคล้องกับ
แนวคิดเสรีนิยมใหม่ (Neo-Liberalism) ที่
กระบวนการตั ด สิ น ใจผ่ า นการวิ เ คราะห์ เ ป็ น
อย่างดีแล้วว่าผลประโยชน์ทอี่ นิ โดนีเซียจะได้รบั
จากการร่วมมือกับประชาคมระหว่างประเทศ
ในภารกิจฟื้นฟูอาเจะห์จะสร้างประโยชน์ให้แก่
อินโดนีเซียทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาวมากกว่า
จะเป็นการถูกแทรกแซง ส่งผลให้เกิดการทูต
ภัยพิบตั ิ (Disaster Diplomacy) ทีอ่ าศัยภัยพิบตั ิ
เป็นเครื่องมือในการด�ำเนินกิจการต่างประเทศ
ซึ่ ง รั ฐ บาล Yudhoyono ที่ เ พิ่ ง รั บ ต�ำแหน่ ง
เพียงไม่นานสามารถสร้างโอกาสในความร่วมมือ
ทั้ ง แบบทวิ ภ าคี แ ละพหุ ภ าคี ไ ด้ โ ดยปริ ย าย
แม้ ว ่ า ความสั ม พั น ธ์ ข องอิ น โดนี เซี ย กั บ บาง
ประเทศในอดีตจะไม่ราบรื่นนักแต่ช่วงเวลานี้
เองจึงกลายเป็นโอกาสที่รัฐบาล Yudhoyono
ต้องรีบคว้าไว้ ความช่วยเหลือจากประชาคม
ระหว่างประเทศหลั่งไหลมาจากทั่วโลก อาทิ
สหรัฐฯ จีน ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป
ประเทศใน ASEAN นิวซีแลนด์ สหประชาชาติ
ฯลฯ นอกจากภารกิ จ บรรเทาภั ย พิ บั ติ แ ละ
ฟื้นฟูอาเจะห์แล้วหลายประเทศยังเรียกร้อง
ให้รัฐบาลอินโดนีเซียยุติความขัดแย้งอาเจะห์
ด้วยกระบวนการสันติภาพ โดยบทความนี้จะ
หยิ บ ยกบทบาทของสหรัฐฯและจีนเป็นกรณี
ศึกษา ดังนี้
สหรั ฐฯ มอบเงินทั้งจากภาครัฐและ
เอกชนให้ รั ฐ บาลอิ น โดนี เซี ย กว่ า 700 ล้ า น
เหรียญสหรัฐ ส่งกองทัพเรือพร้อมเรือบรรทุก
เครือ่ งบิน USS Abraham Lincoln ซึง่ บรรทุก

บุคลากรกว่า 6,000 ราย เครื่องบินกว่า 100
ล�ำ เฮลิคอปเตอร์ 75 ล�ำ เรือกว่า 20 ล�ำ และ
เรือ USNS Mercy ซึ่งเป็นเรือโรงพยาบาล
ขนาดใหญ่เข้ามาประจ�ำการ (Elleman, 2007,
p. 10, 101) การทีส่ หรัฐฯ ระดมสรรพก�ำลังเข้ามา
ปฏิบัติภารกิจด้านมนุษยธรรมในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ครั้งนี้ถือเป็นครั้งใหญ่ที่สุด
ตัง้ แต่หลังสงครามเวียดนามสิน้ สุดลง (Sukma,
2006, p. 224) ขณะเดียวกันสหรัฐฯ ยังแสดง
ความห่วงใยต่อความขัดแย้งในอาเจะห์ดังที่
Paul Wolfowitz รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวง
กลาโหมสหรัฐฯ เรียกร้องให้คขู่ ดั แย้งทัง้ สองฝ่าย
รีบกลับมาสู่โต๊ะเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งด้วย
กระบวนการสันติภาพ (Aspinall. 2005, p. 20)
จี น เป็ น อี ก ประเทศหนึ่ ง ที่ เข้ า มาให้
ความช่วยเหลือฟื้นฟูอาเจะห์ซึ่งส่งผลต่อความ
สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งอิ น โดนี เซี ย กั บ จี น อย่ า งมี
นัยส�ำคัญ หากย้อนมองสภาพสังคมการเมือง
อิ น โดนี เซี ย ซึ่ ง เคยมี ป ระวั ติ ศ าสตร์ บ าดแผล
ความขัดแย้งทางชาติพันธุ์กับกลุ่มชาวจีนใน
อินโดนีเซีย รวมถึงความเกลียดชังที่มีต่อพรรค
คอมมิวนิสต์อินโดนีเซีย (PKI) ช่วงยุคระเบียบ
ใหม่ โดยรั ฐ บาลอิ น โดนี เซี ย ในอดี ต มองว่ า
ประเทศจีนและชาวอินโดนีเซียเชื้อสายจีนเป็น
ภัยต่อความมั่นคงแห่งชาติน�ำมาซึ่งการปราบ
ปราม PKI ในสมัยรัฐบาล Soeharto ตั้งแต่
ค.ศ. 1965 ขณะที่ Soeharto หันไปให้ความ
สนใจความร่วมมือกับสหรัฐฯในช่วงสงครามเย็น
ส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างอินโดนีเซียกับ
จีนถูกพักไประยะหนึ่ง (Tjhin, 2012, p. 305)
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พื้นฐานทางประวัติศาสตร์การเมืองเหล่านี้จึง
กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้
เป็นไปอย่างไม่ราบรืน่ นัก หลังเกิดสึนามิรฐั บาล
จีนมอบความช่วยเหลือให้ประเทศที่ประสบภัย
พิบัติกว่า 112 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่งแพทย์และ
ทีมกู้ภัยเข้ามาดูแลผู้ประสบภัยพิบัติและฟื้นฟู
บูรณะโรงพยาบาลในอาเจะห์ด้วย (Xinhua
News Agency, 2005) นอกจากนี้ รัฐบาลจีน
ยังมอบเงินช่วยเหลือผูร้ อดชีวติ ในการสร้างทีอ่ ยู่
อาศัยถึง 700 หลังโดยรัฐบาลจีนใช้งบประมาณ
7.5 ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ (Xinhua News
Agency, 2006) ดังนั้นสึนามิจึงเป็นโอกาส
ที่ดีของรัฐบาล Yudhoyono ในการกระชับ
สัมพันธ์กับจีน ส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่าง
อินโดนีเซียกับจีนเป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้นใน
สมัยรัฐบาล Yudhoyono
อย่ า งไรก็ ต าม ความร่ ว มมื อ ต่ า งๆ
ที่เกิดขึ้นหลังภัยพิบัติสึนามิทั้งในระดับทวิภาคี
และพหุภาคีปรากฏชัดเจนว่าก่อให้เกิดตัวแปร
ที่กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของ
อินโดนีเซียอย่างมีนัยส�ำคัญ เนื่องจากการที่
ประธานาธิบดี Yudhoyono ด�ำเนินนโยบาย
เปิ ด ประเทศเพื่ อ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ จากทุ ก
ภาคส่วนทันทีหลังเกิดภัยพิบัติแม้จะมีกระแส
ต่อต้านภายในประเทศก็ตาม ซึ่ง Yudhoyono
ยอมรับว่า “สึนามิท�ำให้เกิดปรากฏการณ์ใหม่
ในกิจการระหว่างประเทศ” ในการร่วมมือทั้ง
กองทัพและพลเรือนในภารกิจด้านมนุษยธรรม
ซึง่ อินโดนีเซียเปิดรับผูค้ นจากหลายชาติศาสนา
ทีม่ าช่วยอาเจะห์ทเี่ ป็นสังคมอิสลาม พร้อมกันนี้

Yudhoyono ยังให้ความเชื่อมั่นกับประชาคม
ระหว่างประเทศว่าทุกความช่วยเหลือจากต่าง
ประเทศและองค์การระหว่างประเทศต่างๆ ที่
ให้ แ ก่ รั ฐ บาลอิ น โดนี เซี ย จะน�ำไปสู ่ ก ารสร้ า ง
อาเจะห์ใหม่ภายใต้เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
และมี สั น ติ ภ าพที่ แข็ ง แกร่ ง (Yudhoyono,
2005, p. 11-12) เท่ากับว่าสัญญาประชาคมที่
Yudhoyono ให้กับประชาคมระหว่างประเทศ
มิได้จ�ำกัดแค่การฟื้นฟูอาเจะห์แต่ยังรวมถึง
การสร้างสันติภาพด้วย ขณะเดียวกันการเข้า
มาของต่ า งประเทศก็ ต อบสนองยุ ท ธศาสตร์
การทูตของ GAM ซึ่งด�ำเนินมาก่อนเกิดสึนามิ
ที่ต้องการให้ประชาคมระหว่างประเทศเข้ามา
ร่ ว มกดดั น รั ฐ บาลอิ น โดนี เซี ย โดย Malik
Mahmud แกนน�ำ GAM ในสวี เ ดนออก
แถลงการณ์ ว ่ า “เราขอขอบคุ ณ อย่ า งสุ ด ซึ้ ง
ต่อรัฐบาลสหรัฐฯ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย สหภาพ
ยุโรป จีน ประเทศใน ASEAN นิวซีแลนด์
สหประชาชาติ และองค์กรเอกชน และเรายินดี
ต้อนรับประชาคมระหว่างประเทศที่จะเข้ามา
เปลี่ยนจากการหยุดยิงฝ่ายเดียวมาสู่การท�ำ
สั ญ ญาหยุ ด ยิ ง อย่ า งเป็ น ทางการกั บ กองทั พ
อินโดนีเซีย” (Aspinall, 2005, p. 21) การ
ตอบรั บ ความร่ ว มมื อ จากประชาคมระหว่ า ง
ประเทศในการฟืน้ ฟูอาเจะห์จากสึนามิและตอบ
สนองข้อเรียกร้องให้จัดการความขัดแย้งด้วย
กระบวนการสันติวิธีสอดคล้องกับการด�ำเนิน
นโยบายต่างประเทศของรัฐบาล Yudhoyono
ตามแนวคิด “A million friends and zero
enemy” และ “All directions foreign
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policy” ซึ่งรัฐบาล Yudhoyono ยอมสูญเสีย
อ�ำนาจการจัดการภายในบางส่วนเพื่อแลกกับ
ความร่วมมือกับประเทศต่างๆ โดยมุ่งหวังถึง
ผลประโยชน์ในระยะยาว

ฝ่าย GAM เข้าร่วมการเจรจาซึ่ง Kalla กล่าว
กับคณะทูตว่า
“พวกคุณทั้งหมดเข้าไปในอาเจะห์
เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ด้ า นมนุ ษ ยธรรม
หลังสึนามิ แต่ภารกิจขอพวกคุณ
จะไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลหากควั น ปื น
และการสกัดกั้นการล�ำเลียงอาหาร
ยังมีอยู่ คุณไม่สามารถสร้างถนน
และสะพานได้ ห ากไม่ มี ก ารรั บ
ประกั น ว่ า คุ ณ จะเดิ น ทางไปไหน
มาไหนโดยไม่ถูกลักพาตัว ดังนั้น
ความส�ำเร็ จ ของภารกิ จ ด้ า น
มนุ ษ ยธรรมของคุ ณ ขึ้ น อยู ่ กั บ
การสนับสนุนอย่างจริงจังของคุณให้
GAM เข้ า สู ่ ก ระบวนการเจรจา
และสร้างสันติภาพในอาเจะห์” ซึ่ง
Hamid Awaluddin ระบุ ว ่ า
กลยุ ท ธ์ นี้ ข อง Kalla ประสบ
ความส�ำเร็จเป็นอย่างยิ่ง และการ
สนั บ สนุ น ของประชาคมระหว่ า ง
ประเทศเป็ น กุ ญ แจดอกหนึ่ ง ของ
ความส�ำเร็จ (Awaluddin, 2008,
p. 26)
วิ ธี ก ารทู ต ดั ง กล่ า วประสบความ
ส�ำเร็จเป็นอย่างดีโดยระหว่างการเจรจาบรรดา
เอกอัครราชทูตประจ�ำกรุงเฮลซิงกิงจากประเทศ
ต่างๆ ได้เข้าไปโน้มน้าวแกนน�ำฝ่าย GAM
ให้ยอมรับข้อเสนอเขตปกครองพิเศษภายใต้
สาธารณรั ฐ อิ น โดนี เซี ย (Aspinall, 2005,
p. 23-25) แสดงให้ เ ห็ น ว่ า การที่ รั ฐ บาล

สันติภาพอาเจะห์ภายใต้ความร่วมมือ
และการยอมรั บ จากประชาคมระหว่ า ง
ประเทศ
เมื่อรัฐบาล Yudhoyono ตัดสินใจ
ด�ำเนินนโยบายแก้ไขความขัดแย้งอาเจะห์ด้วย
วิธีการเจรจาภายใต้ความร่วมมือกับประชาคม
ระหว่างประเทศควบคูไ่ ปกับการด�ำเนินนโยบาย
ต่ า งประเทศโดยการรั บ ความช่ ว ยเหลื อ และ
ขานรับข้อเรียกร้องการเจรจาสันติภาพ ในที่สุด
การเจรจาสันติภาพระหว่างรัฐบาลอินโดนีเซีย
กับ GAM อย่างเป็นทางการจึงเกิดขึ้น 5 รอบ
ตั้งแต่ มกราคม ถึง กรกฎาคม ค.ศ. 2005 ณ
กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ จนกระทั่งคู่
เจรจาสามารถบรรลุขอ้ ตกลงใน Memorandum
of Understanding between the Government
of the Republic of Indonesia and
the Free Aceh Movement (MoU) ซึ่ง
ลงนามอย่างเป็นทางการในวันที่ 15 สิงหาคม
ค.ศ. 2005 สามารถยุติความขัดแย้งได้ในที่สุด
ระหว่างกระบวนการเจรจาดังกล่าวรัฐบาลยังใช้
วิธที างการทูตดังปรากฏการณ์ทรี่ องประธานาธิบดี
Kalla เชิญทูตประจ�ำกรุงจาการ์ต้าจากสหรัฐฯ
สหราชอาณาจักร สวีเดน ฟินแลนด์ ญี่ปุ่น
ออสเตรเลีย และสิงคโปร์ มาพบเพื่อเรียกร้อง
ให้สนับสนุนแนวทางของรัฐบาลและกดดันให้
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Yudhoyono ขานรับข้อเสนอของประชาคม
ระหว่างประเทศอย่างรวดเร็วส่งผลให้รัฐบาล
ประเทศต่างๆ หันมาให้ความชอบธรรมและ
สนับสนุนข้อเสนอของฝ่ายรัฐบาลอินโดนีเซีย
ทั้งนี้ดังอภิปรายข้างต้นว่าในรัฐบาลชุดก่อนซึ่ง
ใช้วิธีการทหารน�ำแนวทางสันติวิธีในอาเจะห์
กลับถูกวิพากษ์วิจารณ์จากต่างประเทศจนบาง
ประเทศหันมาสนับสนุนข้อเรียกร้องของ GAM
ในที่สุด
โดย MoU มีสาระส�ำคัญคือ รัฐบาล
อิ น โดนี เซี ย จะต้ อ งจั ด ตั้ ง เขตปกครองพิ เ ศษ
อาเจะห์โดยเร็ว ให้อาเจะห์มีผู้ว่าราชการและ
ผู้บริหารท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง อ�ำนาจ
การบริหารกิจการทั่วไปยกเว้นด้านกิจการต่าง
ประเทศ กลาโหม ความมั่นคงแห่งชาติ และ
นโยบายการคลั ง ยั ง เป็ น อ�ำนาจของรั ฐ บาล
อิ น โดนี เซี ย ภายในหนึ่ ง ปี จ ะต้ อ งมี ก ารตั้ ง
พรรคการเมื อ งในอาเจะห์ แ ละมี ก ารเลื อ กตั้ ง
ท้องถิ่นอย่างโปร่งใสขึ้นโดยเร็ว ในแง่เศรษฐกิจ
อาเจะห์สามารถจัดการภาษีในกิจการภายในได้
อาเจะห์จะได้รับส่วนแบ่งร้อยละ 70 จากภาษี
ทั้งหมดของภาคธุรกิจพลังงานในพื้นที่ จะต้อง
มีการจัดตัง้ ศาลสิทธิมนุษยชนส�ำหรับเหตุความ
รุนแรงในอาเจะห์ มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
ค้นหาความจริงและสร้างความปรองดองขึ้น
โดยสมาชิก GAM ที่เคยด�ำเนินกิจกรรมของ
GAM จะได้รบั การนิรโทษกรรม ส่วนทีน่ กั โทษ
การเมืองที่ถูกคุมขังอยู่จะได้รับการปล่อยตัว
โดยเร็ว อดีตนักรบ GAM จะได้รับการจัดสรร
ที่ดินท�ำกินและอาชีพ การใช้ความรุนแรงของ

ทั้งสองฝ่ายต้องยุติลงหลัง MoU กองก�ำลัง
GAM กว่า 3,000 นายจะต้องปลดอาวุธ และ
ต้องส่งมอบอาวุธยุทโธปกรณ์ทงั้ หมดให้กบั คณะ
ผู้สังเกตการณ์ Aceh Monitoring Mission
(AMM) ขณะทีร่ ฐั บาลอินโดนีเซียต้องถอนกอง
ก�ำลังจากภายนอกทัง้ TNI และต�ำรวจออกจาก
อาเจะห์ เป็นต้น (Memorandum of Understanding between the Government of the
Republic of Indonesia and the Free Aceh
Movement, 2005)
ความส�ำเร็จประการหนึ่งของรัฐบาล
Yudhoyono คือ ความร่วมมือกับประชาคม
ระหว่างประเทศในการแก้ไขความขัดแย้งซึ่งคู่
เจรจายอมรับคนกลางจากต่างประเทศ และยัง
ยอมรับการจัดตัง้ คณะผูส้ งั เกตการณ์การปฏิบตั ิ
ตาม MoU จากต่างประเทศให้เข้ามามีสว่ นร่วม
ในการแก้ไขความขัดแย้งภายในรัฐ เห็นได้ชัด
ว่าพฤติกรรมของรัฐบาลอินโดนีเซียมีการปรับ
เปลี่ ย นเพื่ อ สร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ ประชาคม
ระหว่ า งประเทศในการแก้ ไขความขั ด แย้ ง
ภายในอย่างมีนยั ส�ำคัญ องค์กรจากต่างประเทศ
ที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ ให้ เข้ า มาสั ง เกตการณ์
ในระยะเปลี่ ย นผ่ า นตาม MoU คื อ Aceh
Monitoring Mission (AMM) โดยสหภาพ
ยุโรป (EU) เข้ามามีส่วนร่วมสังเกตการณ์ใน
ลักษณะ Intergovernmental monitoring
mission โดย AMM เกิดขึ้นมาภายใต้ The
European Security and Defense Policy
(ESDP) ซึ่งกรณีอาเจะห์เป็นภารกิจแรกใน
ภูมิภาคเอเชียของ ESDP คณะท�ำงาน AMM

121

International Journal of East Asian Studies

1998 หากรัฐบาล Yudhoyono จะแยกกิจการ
ต่างประเทศออกจากกรณีอาเจะห์ย่อมเป็นไป
ได้ยาก มิหน�ำซ�้ำหลังภัยพิบัติสึนามิซึ่งรัฐบาล
จ�ำเป็นต้องรับความช่วยเหลือจากประชาคม
ระหว่างประเทศยิ่งแทบจะกล่าวไม่ได้เลยว่า
อาเจะห์เป็นเรื่องภายในของอินโดนีเซีย และยัง
พบว่ารัฐบาล Yudhoyono อาศัยกรณีอาเจะห์
มาเป็นเครื่องมือด�ำเนินกิจการต่างประเทศใน
ลักษณะของการ “ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว”
คือได้ทั้งสันติภาพในอาเจะห์และความร่วมมือ
กับประชาคมระหว่างประเทศตลอดจนภาพลักษณ์
ที่ดีขึ้นของอินโดนีเซียในเวทีโลก
หากย้อนกลับไปพิจารณาถึงวิสัยทัศน์
และยุ ท ธศาสตร์ ก ารต่ า งประเทศของรั ฐ บาล
Yudhoyono จะพบว่าประเด็นประชาธิปไตย
สัน ติภาพ และ ความยุติ ธรรมถูก ระบุ อยู่ ใน
เป้าหมายการต่างประเทศของรัฐบาล ทัง้ นีห้ าก
รัฐบาล Yudhoyono จะแก้ไขความขัดแย้ง
อาเจะห์ดังแนวทางปฏิบัติของรัฐบาลชุดก่อนๆ
โดยยึ ด หลั ก การชาติ นิ ย ม หวงแหนอ�ำนาจ
อธิปไตย และจัดการปัญหาด้วยความรุนแรงแล้ว
แน่นอนว่าความเป็นประชาธิปไตย สันติภาพ
และความยุ ติ ธ รรมที่ รั ฐ บาล Yudhoyono
พร�่ ำ บอกกั บ ประชาคมระหว่ า งประเทศย่ อ ม
เป็นเพียงโฆษณาชวนเชื่อในสายตาประชาคม
ระหว่างประเทศเท่านั้น แต่สิ่งที่รัฐบาล Yudhoyono พิสูจน์ให้ประชาคมระหว่างประเทศ
ได้ประจักษ์คอื อินโดนีเซียประสบความส�ำเร็จใน
การเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยได้อย่างแท้จริง
นับตัง้ แต่การขึน้ ด�ำรงต�ำแหน่งด้วยการเลือกตัง้

ประกอบไปด้วยผู้แทนจาก EU จ�ำนวน 125
คนและจากประเทศใน ASEAN จ�ำนวน 93
คน (จากไทย มาเลเซีย บรูไน ฟิลิปปินส์ และ
สิงคโปร์) (Schulze, 2008, p. 36)

บทสรุป

ความส�ำเร็ จ ในการยุ ติ ค วามขั ด แย้ ง
กรณีอาเจะห์มักถูกสรุปรวบยอดว่าเป็นผลจาก
ภั ย พิ บั ติ สึ น ามิ ที่ ส ่ ง ผลให้ คู ่ ขั ด แย้ ง เผชิ ญ กั บ
ทางตันโดยเฉพาะอย่างยิง่ ฝ่าย GAM ทีต่ อ้ งยอม
จ�ำนนเข้าสู่โต๊ะเจรจา บทความนี้มิอาจปฏิเสธ
ความส�ำคัญของสึนามิทกี่ ระทบต่อกระบวนการ
สันติภาพอาเจะห์ในฐานะองคาพยพหนึง่ แต่จาก
การศึกษาพบว่ากระบวนการสันติภาพอาเจะห์
มิ ไ ด้ เ กิ ด ขึ้ น อย่างบัง เอิญหลังสึน ามิแต่อ ยู่ใน
วิ สั ย ทั ศ น์ ข องรั ฐ บาล Yudhoyono ซึ่ ง ถู ก
ด�ำเนินการมาก่อนเกิดภัยพิบัติสึนามิอย่างมี
นัยส�ำคัญ บทความนี้จึงให้น�้ำหนักภัยพิบัติสึนา
มิว่ามีสถานะเป็นปัจจัยกระตุ้นให้กระบวนการ
สันติภาพเกิดเร็วขึ้นโดยสึนามิไม่ใช่ “ปัจจัย
หลักเพียงอย่างเดียว” แต่ปจั จัยจากการด�ำเนิน
นโยบายต่างประเทศก็เป็นส่วนหนึ่งของความ
ส�ำเร็จในกระบวนการสันติภาพอาเจะห์เช่นกัน
บทความนี้ ศึ ก ษาถึ ง ความสั ม พั น ธ์
ระหว่างการแก้ไขความขัดแย้งอาเจะห์กับการ
ด�ำเนิ น นโยบายต่ า งประเทศอิ น โดนี เซี ย ของ
รั ฐ บาล Yudhoyono จากการศึ ก ษาพบว่ า
ประธานาธิ บ ดี Yudhoyono ตระหนั ก ดี ว ่ า
ประเด็นอาเจะห์ถกู ยกระดับเป็นประเด็นระหว่าง
ประเทศมาโดยตลอดหลังยุคระเบียบใหม่ ค.ศ.
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รายการอ้างอิง

ประธานาธิบดีโดยตรงคนแรกในประวัติศาสตร์
การเมืองอินโดนีเซีย การกระจายอ�ำนาจ การ
แก้ไขความขัดแย้งในประเทศด้วยกระบวนการ
สันติภาพ เป็นต้น โดยปัจจัยภายในประเทศ
ที่มีความเป็นประชาธิปไตย มีเสถียรภาพและ
ความมัน่ คง ต่างสร้างความชอบธรรมและความ
เชือ่ มัน่ ให้กบั รัฐบาล Yudhoyono ในการด�ำเนิน
บทบาททั้งในภูมิภาคและระดับโลก อีกทั้งการ
มีเสถียรภาพและความมั่นคงในอาเจะห์ (ซึ่ง
เป็นจุดยุทธศาสตร์ส�ำคัญของภูมิภาค) ยังมี
ส่วนช่วยรับรองเสถียรภาพและความมั่นคงเชิง
ภูมริ ฐั ศาสตร์ของภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ด้วยเช่นกัน
โดยเป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ แ ล้ ว ว่ า รั ฐ บาล
Yudhoyono ได้ รั บ ประโยชน์ จ ากการปรั บ
เปลี่ ย นพฤติ ก รรมของรั ฐ ซึ่ ง สร้ า งพื้ น ที่ การ
ยอมรั บ และ ความชอบธรรมต่ อ บทบาท
อินโดนีเซียในเวทีระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม
กรณีอาเจะห์และการต่างประเทศอินโดนีเซีย
สามารถเป็ น บทเรี ย นให้ กั บ การแก้ ไขความ
ขั ด แย้ ง ในพื้ น ที่ อื่ น ๆ ได้ เ ป็ น อย่ า งดี ว ่ า
กระบวนการแก้ไขความขัดแย้งและการต่าง
ประเทศหากด�ำเนิ น ควบคู ่ ไ ปในแนวทาง
เดี ย วกั น แล้ ว การเปิ ด รั บ ความร่ ว มมื อ จาก
ประชาคมระหว่างประเทศอาจมิใช่การสูญเสีย
อ�ำนาจอธิปไตยเสมอไปแต่อาจน�ำมาซึ่งโอกาส
ในการด�ำเนินกิจการระหว่างประเทศในระยะ
ยาวดังที่รัฐบาล Yudhoyono ประสบความ
ส�ำเร็จในกรณีอาเจะห์
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