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การแกไขปญหาความขัดแยง
ใน
และบทเร�ยนที่มีตอ
สามจังหวัดชายแดนภาคใตของไทย

การแก้ ไขปัญหาความขัดแย้ง

ในรัฐอาเจะห์และบทเรียนที่มีต่อ
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย
ประเด็นสำ�คัญ
• อาเจะห์ เป็นเกาะหนึ่งในเขตสุมาตราของอินโดนีเซียที่มี
ความแตกต่างด้านชาติพันธุ์กับชาวชวา ได้เริ่มเรียกร้อง
เอกราชมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลซูฮาร์ โต มีกลุ่มเคลื่อนไหว
เสรีอาเจะห์ (GAM) เป็นองค์กรหลักเพื่อต่อสู้และเรียกร้อง
สิ ท ธิ ข องตนมาตั้ ง แต่ ปี 1976 จนนำ � มาสู่ ข้ อ ตกลงกั บ
อินโดนีเซีย ภายใต้บันทึกความเข้าใจเพื่อยุติความขัดแย้ง
เมื่อปี 2005
• ปั จ จั ย สำ � คั ญ ที่ ทำ � ให้ อิ น โดนี เ ซี ย ประสบความสำ � เร็ จ ใน
การเจรจากั บ กลุ่ ม GAM ได้แก่เ จตจำ�นงทางการเมือง
(Political Will) ที่มีความต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยรัฐบาล
ของประธานาธิบดีวาฮิดถึงซูซิโล บัมบัง ยูโดโยโน การมี

ตั ว กลางเจรจาและกลไกที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี เ ครื อ ข่ า ย
ซึ่งสามารถสร้างความไว้วางใจของทั้งฝ่าย การโน้มน้าวให้
กองทัพทีม่ ที า่ ทีไม่เห็นด้วย ให้สนับสนุนการเจรจาสันติภาพ
รวมทั้ ง การบริ ห ารสถานการณ์ ภ ายหลั ง ความตกลง
สันติภาพเป็นไปอย่างดี
• ข้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายที่ ส ามารถปรั บ ใช้ จ ากบทเรี ย น
และการแก้ ไ ขความขั ด แย้ ง ในอาเจะห์ ที่ มี ต่ อ สามจั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต้ คือการแก้ ไขปัญหาความรุนแรงต้องใช้
การเมืองนำ�การทหาร รวมถึงการดำ�รงการติดต่อพูดคุย
ระหว่ า งรั ฐ บาลและกลุ่ ม ต่ อ ต้ า นทั้ ง ที่ เ ปิ ด เผยและปิ ด ลั บ
ให้มีความต่อเนื่อง
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1. บทน�ำ
		 การที่ ก ลุ ่ ม ชาติ พั น ธุ ์ ห นึ่ ง ๆ ต่ อ สู ้ กั บ รั ฐ เพื่ อ แบ่ ง แย่ ง ดิ น แดน
อาจมิ ไ ด้ เ กิ ด จากความแตกต่างทางชาติพัน ธุ์ วัฒนธรรม ศาสนา
และภาษาเพียงปัจจัยเดียว แต่ขึ้นอยู่กับความรู้สึกของประชาชน
หรือกลุ่มชาติพันธุ์ดังกล่าวว่ารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชาติมากน้อย
เพียงใดด้วย ดังนั้นการแบ่งแยกดินแดน (Secessionism) จึงเป็น
ความต้องการของกลุ่มชาติพันธุ์ที่ไม่ต้องการจะอยู่ภายใต้รัฐ และ
มีความประสงค์จะมีรัฐบาลเป็นของตนเอง เนื่องจากมีความรู้สึก
ชาตินิยมที่ไม่สอดคล้องกับค�ำว่าชาติของรัฐนั้น ซึ่งเรียกกลุ่มนี้ว่า
ขบวนการชาตินิยมเชิงชาติพันธุ์ (Ethno-Nationalist Movement)2
ซึ่ ง ความขั ด แย้ ง ในอาเจะห์ มี ลั ก ษณะตามค� ำ จ� ำ กั ด ความดั ง กล่ า ว
และกลุ่มต่อต้านของอาเจะห์ (GAM) ได้ต่อสู้กับรัฐบาลอินโดนีเซีย
มาตั้งแต่ปี 1976
		 อาเจะห์ เป็ น เกาะที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะสุ มาตรา
ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของอินโดนีเซีย มีขนาดพื้นที่ 55,329 ตาราง
กิโลเมตร มีประชาชนประมาณ 4 ล้านคน ส่วนใหญ่เป็นชาวอาเจะห์
และชนกลุ่มน้อยอีก 7 กลุ่ม เริ่มเรียกร้องเอกราชมาตั้งแต่สมัยรัฐบาล
ซูฮาร์โต โดยมีกลุม่ เคลือ่ นไหวเสรีอาเจะห์ (The Free Aceh Movement,
Gerakan Aceh Merdeka: GAM) เป็นองค์กรหลักต่อสู้กับอินโดนีเซีย
มาตั้งแต่ปี 1976 โดยเป็นการต่อสู้แบบจ�ำกัดพื้นที่เฉพาะในอาเจะห์
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เท่านั้น โดยเฉพาะข้อเรียกร้องทางการเมือง ภายหลังชัยชนะจาก
การปลดแอกอินโดนีเซีย อาเจะห์ไม่ได้ปกครองเป็นเขตพิเศษตามที่
ได้ตกลงกับประธานาธิบดีซูการ์โน นอกจากนี้ ยังรวมถึงการเอารัด
เอาเปรียบทางเศรษฐกิจจากอินโดนีเซีย เนื่องจากอาเจะห์เป็นพื้นที่
ที่อุดมด้วยทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น�้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และแร่ธาตุ
เป็นจ�ำนวนมาก
		 กระบวนการสั น ติ ภ าพในอาเจะห์ ถื อ ว่ า ประสบความส� ำ เร็ จ
ค่อนข้างดี โดยเกิดข้อตกลงในบันทึกความเข้าใจร่วมฯ ที่เป็นกรอบ
หลักในการด�ำเนินความสัมพันธ์ระหว่างอินโดนีเซียและกลุ่ม GAM
ซึ่ ง ท� ำ ให้ เ กิ ด ผลที่ เ ป็ น รู ป ธรรมตามมา เช่ น การหยุ ด การใช้ ก� ำ ลั ง
ระหว่างกัน การน�ำไปสู่การปกครองตนเองบางส่วนของอาเจะห์
ซึ่งท�ำให้เกิดเสถียรภาพทางการเมืองและสังคมของอาเจะห์จนถึง
ปัจจุบัน
		 Policy Brief ฉบับนี้ ชี้ให้เห็นถึงปัจจัยที่ท�ำให้การแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ในอาเจะห์ อินโดนีเซีย ประสบความส�ำเร็จ
โดยเปรียบเทียบและถอดบทเรียนในการแก้ไขปัญหาความรุนแรง
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเสนอแนะทางเลือกเชิงนโยบาย

Don MacIver (ed.) The Politics of Multinational States, (Basingstoke, England: Macmilan, 1999) pp. 17-23
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2. ปัจจัยที่น�ำไปสู่ความเสร็จในกระบวนการ
สันติภาพอาเจะห์
2.1 เจตจ� ำ นงทางการเมือ ง (Political Will) ที่ เ ป็ น
สิ่งส�ำคัญในการเจรจาและกระบวนการสร้างสันติภาพ
			 การตกลงใจในการเจรจาระหว่างผู้น�ำรัฐบาลอินโดนีเซีย
และกลุม่ GAM เกิดขึน้ มาตัง้ แต่สมัยประธานาธิบดีอบั ดุลระห์มนั วาฮิด
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2000 ซึ่งเป็นความตกลงเพื่อยุติความรุนแรง
หรือ Humanitarian Pause โดยได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างจาก
ชาวอาเจะห์ ถึงแม้การเจรจา ดังกล่าวจะไม่น�ำมาสู่สันติภาพระหว่าง
ทัง้ สองฝ่าย เนือ่ งจากสาเหตุหลายประการ ทัง้ ปัญหาภายในอินโดนีเซีย
การถอดถอนประธานาธิบดี พรรคการเมือง และการทีท่ หารไม่เห็นด้วย
รวมทั้งจุดยืนของทั้งสองฝ่ายที่มีความแตกต่างกัน
			 แม้ประธานาธิบดีวาฮิดจะพ้นต�ำแหน่ง แต่เจตจ�ำนงทาง
การเมืองของอินโดนีเซียในอันที่จะเจรจากับกลุ่ม GAM ยังคงด�ำรงอยู่
อย่างต่อเนือ่ งถึงสมัยรัฐบาลนางเมกาวตี ซูการ์โนบุตรี (2002 - 2004)
โดยนางเมกาวตีได้น�ำ “แนวทางแบบบูรณาการ” (Intergrated
Approach) มาใช้ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในอาเจะห์ กล่าวคือ
ยังคงแนวทางการเจรจาสันติภาพผ่านตัวกลาง ขณะเดียวกันก็ใช้
การทหารเพื่อจัดการกับกลุ่ม GAM ด้วยเช่นกัน แม้ว่าทั้งสองฝ่าย
จะสามารถบรรลุ “ความตกลงเพื่ อ ยุ ติ ค วามรุ น แรงในอาเจะห์ ”
(Cessation of Hostilities in Aceh: CoHA) แต่ก็มีการละเมิด
ข้อตกลงดังกล่าวในเวลาต่อมา ก่อนทีร่ ฐั บาลจะประกาศใช้กฎอัยการศึก
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2003 จนก่อให้เกิดความรุนแรงและเกิด
การละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่อย่างกว้างขวางจากทั้งฝ่ายรัฐบาล
และกลุ่ม GAM เช่นกัน
			 อย่ า งไรก็ ต าม เจตจ� ำ นงทางการเมื อ งเพื่ อ ยุ ติ ป ั ญ หา
ความขัดแย้งในอาเจะห์ที่มีมาอย่างยาวนาน ก็ประสบความส�ำเร็จ
ในสมัยรัฐบาลพลเอกซูซิโล บัมบัง ยูโดโยโน ปัจจัยเกื้อหนุนที่สำ� คัญ
อย่างหนึ่งคือ เหตุการณ์สึนามิ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2004 ที่ท�ำให้
มีผู้เสียชีวิตประมาณ 167,000 คน ซึ่งเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่าย
ยุติการสู้รบ และเริ่มการเจรจาสันติภาพอย่างจริงจัง มีการเปลี่ยน
ตัวกลางในการเจรจาองค์กรการริเริ่มการจัดการภาวะวิกฤต (Crisis
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Management Initiative: CMI) ทีน่ ำ� โดยอดีตประธานาธิบดีฟนิ แลนด์
มาร์ตติ อาห์ติซาริ ซึ่งได้เจรจากับรัฐบาลอาเจะห์พลัดถิ่นในสวีเดน
รวมทั้งหารือระหว่างทุกฝ่ายที่กรุงเฮลซิงกิ ฟินแลนด์ เมื่อปี 2005
ก่อนที่จะมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) ระหว่างรัฐบาล
อินโดนีเซียและกลุ่ม GAM เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2005

2.2 ตั ว กลางในการเจรจาสั น ติ ภ าพและกลไกที่ ดู แ ล
การละเมิดความตกลงเพื่อยุติความขัดแย้งที่ด�ำเนินมาอย่าง
ยาวนาน ที่ควรมีประสบการณ์และมีความเป็นกลาง สามารถ
จัดการกับปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม
			 ก่อนหน้าที่การเจรจาสันติภาพจะประสบความส�ำเร็จใน
รัฐบาลพลเอกซูซิโล บัมบัง ยูโดโยโน อินโดนีเซียใช้ตัวกลางในเจรจา
คือ ศูนย์อังรีดูนังต์ (Henry Dunant Center: HDC) เป็นตัวหลัก
ในการขั บ เคลื่ อ น ซึ่ ง ก็ ส ามารถท� ำ ให้ เ กิ ด “ข้ อ ตกลงหยุ ด ยิ ง ทาง
มนุษยธรรม” (Humanitarian Pause) ได้ส�ำเร็จ แต่สุดท้าย HDC
ก็มิอาจสร้างการยอมรับจากฝ่าย GAM ได้ ความพยายามในการใช้
กลไก “คณะกรรมการความมัน่ คงร่วม” (Joint Security Committee:
JSC) เพื่อท�ำหน้าที่ในการดูแลไม่ให้เกิดการละเมิดข้อตกลง CoHA
ในสมั ย นางเมกาวตี ก็ ป ระสบความล้ ม เหลว โดยสาเหตุ ส ่ ว นหนึ่ ง
เกิดจากศูนย์ HDC เป็นองค์กรอิสระที่ไม่ใช่ของรัฐ ซึ่งไม่มีส่วนยึดโยง
กับสหภาพยุโรปและอาเซียน ท�ำให้ HDC มิอาจสร้างเครือข่ายที่ได้
รับการยอมรับจากกลุ่ม GAM
			 ในกรณีดังกล่าวแตกต่างกับในสมัยประธานาธิบดีซูซิโล
บัมบัง ยูโดโยโนที่ได้เปลี่ยนตัวกลางในการเจรจาใหม่เป็นองค์กร CMI
โดยมีอดีตประธานาธิบดีฟินแลนด์ เป็นหัวหน้าตัวกลาง และได้น�ำ
ผู ้ แ ทนจากสหภาพยุ โรปและกลุ ่ ม อาเซี ย นเข้ า มาเป็ น ผู ้ ดู แ ลและ
สังเกตการณ์มิให้ละเมิด MoU ที่ได้ร่วมกันลงนาม โดย JSC ซึ่งเคย
เป็นกลไกตรวจสอบการละเมิดข้อตกลงได้ถูกเปลี่ยนเป็นกลไกใหม่
ทีเ่ รียกว่า “ปฏิบตั กิ ารติดตามตรวจสอบอาเจะห์” (Aceh Monitoring
Mission: AMM) ซึ่งมีอ�ำนาจมากกว่า JSC โดยประกอบด้วยผู้แทน
จากสหภาพยุโรปและอาเซียนกว่า 200 คน กระจายตัวไปตามพื้นที่
ต่างๆ ในอาเจะห์ 10 แห่ง ที่ท�ำหน้าที่สืบหาข้อเท็จจริงและตัดสิน
เกี่ยวกับกรณีพิพาทและการละเมิด MoU ประสานความสัมพันธ์กับ
กลุ่ม GAM รวมทั้งการปลดอาวุธของกลุ่ม GAM โดย AMM ถือว่า
ด�ำเนินงานได้มีประสิทธิภาพกว่า HDC และ JSC มาก

BBC Online, “Aceh rebels signs peace agreement”, 15 August 2005 , www.bbc.com
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2.3 การสร้ า งพั น ธมิ ต รและแนวร่ ว มกั บ กองทั พ เพื่ อ
โน้มน้าวให้กองทัพสนับสนุนรัฐบาลในการเจรจา 
			 เนื่องจากประธานาธิบดีซูซิโล บัมบัง ยูโดโยโนเคยเป็น
ผู้น�ำกองทัพมาก่อน จึงมีความเข้าใจดีต่อท่าทีและจุดยืนของกองทัพ
ทีป่ ฏิเสธการให้ความร่วมมืออย่างเต็มทีใ่ นการยุตคิ วามขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้
อาเจะห์ โดยกองทัพมองว่าเหตุการณ์ในอาเจะห์เป็นการแบ่งแยก
ดินแดนและบูรภาพของอินโดนีเซีย ซึ่งถือเป็นการละเมิดความมั่นคง
แห่งชาติ อีกทั้งกองทัพไม่ต้องการให้กลุ่ม GAM เป็นคู่เจรจาที่ยก
ระดับมีฐานะเท่าเทียมกับรัฐ ขณะที่ฝ่ายการเมืองมองว่าควรยุติความ
ขัดแย้งด้วยกระบวนการทางการเมือง เช่น การเจรจาสันติภาพและ
หาทางออกด้วยรูปแบบการให้อิสระในการปกครองตัวเองระดับหนึ่ง
(Autonomous rule) แต่มิใช่การแยกตัวเป็นอิสระจากอินโดนีเซีย
แต่เดิมการคงอาเจะห์ให้อยู่ภายใต้อินโดนีเซีย กองทัพได้ผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจที่มาจาก 3 แหล่ง คือ 1) เงินที่ได้จากธุรกิจของกองทัพ
โดยตรง 2) เศรษฐกิจสีเทา โดยเฉพาะรายได้จากการคุ้มครองแก่
ธุรกิจอื่นๆ หรือการคอรัปชั่นในการซื้อสินค้าอื่นๆ 3) ตลาดมืดหรือ
การท�ำธุรกิจผิดกฎหมาย เช่น การลักลอบค้าน�้ำมัน การท�ำเหมืองแร่
และการลักลอบตัดไม้ เป็นต้น4
			 ประธานาธิบดีซูซิโล บัมบัง ยูโดโยโนได้โน้มน้าวว่าการ
เจรจาสั น ติ ภ าพจะให้ ป ระโยชน์ ท างเศรษฐกิ จ กั บ กองทั พ โดยได้
จัดสรรเงินจ�ำนวน 526,000 ล้านรูเปียห์ เป็นเงินพิเศษในการบริหาร
จัดการเพื่อดูแลสันติภาพในอาเจะห์ นอกจากนี้ ยังรวมถึงการถอน
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พลเอก รามิชาร์ด ราชูดู ผู้บังคับบัญชากองพลในอาเจะห์ออกจาก
ต�ำแหน่ง เนื่องจากมีแนวทางที่คัดค้านแผนการเจรจาสันติภาพของ
ประธานาธิบดี ซูซิโล บัมบัง ยูโดโยโนด้วย
		 ภายหลังการลงนามบันทึกความเข้าใจฯ ปี 2005 ได้ปรากฎ
ความท้าทายในการบริหารจัดการมากมาย แม้ว่าอินโดนีเซียและกลุ่ม
GAM จะสามารถบรรลุความตกลงใน MoU ปี 2005 ซึ่งมีสาระ
ส�ำคัญคือ 1) การถอนก�ำลังทหารรัฐบาลให้เหลือ 23,800 นาย และ
ปลดอาวุธกลุ่ม GAM 2) การร่างกฎหมายเลือกตั้งของอาเจะห์ และ
กระจายอ�ำนาจและรายได้จากทรัพยากรธรรมชาติร้อยละ 70 ให้กับ
อาเจะห์ 3) การนิรโทษกรรมกลุ่ม GAM สืบหาข้อเท็จจริงกรณีพิพาท
และตั้งกรรมการไกล่เกลี่ย 4) การตั้งคณะผู้ตรวจสอบนานาชาติจาก
สหภาพยุโรปและอาเซียน 5) การที่อาเจะห์ยังคงเป็นส่วนหนี่งภายใต้
แนวคิ ด รั ฐ เดี่ ย วของอิ น โดนี เซี ย 6) การจั ด ตั้ ง หน่ ว ยงานให้ ค วาม
ช่วยเหลือนักรบ GAM เพื่อคืนสู่สังคม5
		 ทั้งนี้ความท้าทายที่ส�ำคัญคือการจัดสรรปันส่วนผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจภายในอาเจะห์เอง ซึ่งน�ำมาสู่การต่อสู้ของกลุ่ม GAM
ในอดีต ซึ่งไม่พอใจอินโดนีเซียในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติใน
พื้นที่ หลังความตกลงใน MoU ปัญหาการจัดการทางเศรษฐกิจ จึง
กลายเป็นประเด็นต้องให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง เช่น การเก็บภาษี
การให้เงินชดเชยค่าเสียหายภัยพิบัติที่เกิดจากสึนามิ การชดเชยให้กับ
ผู้ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งระหว่างอินโดนีเซียและกลุ่ม GAM
และการชดเชยรายได้ของกองทัพที่มีอยู่ในอาเจะห์

Kingbury and McCulloch, “Military Business in Aceh”, p.207
ชนินท์ทิรา ณ ถลาง และ อรอนงค์ ทิพย์พิมล (2553), น. 43
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		 นอกจากนี้ อาเจะห์ยังต้องประสบกับความท้าทายกรณีการน�ำ
นักรบ GAM ที่วางอาวุธเข้าสู่สังคม (Reintegration) ซึ่งกลายเป็น
พลเรือนว่างงานที่มีอยู่ประมาณ 15,000 - 25,000 คน6 โดยจะต้อง
ได้รับ การประกัน ว่ าจะได้กลับ เข้าไปมีส่ว นร่ว มทางการเมื อ งและ
การเลือกตั้งท้องถิ่น มีงานท�ำ และสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ภายใต้
กฎเกณฑ์สังคมที่ปราศจากสงคราม ซึ่งกลุ่มคนดังกล่าวส่วนใหญ่ไม่ได้
รับการศึกษา และขาดทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อด�ำรงชีวิตใน
สังคม ซึ่งแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าวได้ถูกผนวกไว้ใน MoU โดยมี
“คณะกรรมการกลับสู่สังคมแห่งอาเจะห์” (Aceh Reintegration
Board: BRA) เป็นกลไกในการให้ความช่วยเหลือแก่อดีตนักรบเหล่านี้
เพื่อป้องกันมิให้กลุ่มเหล่านี้หวนกลับไปใช้ความรุนแรง
		 ขณะที่การเปลี่ยนผ่านทางการเมืองหลังการลงนาม MoU ก็มี
ความท้าทายที่ส�ำคัญเช่นกัน โดยเฉพาะการสลายกองก�ำลังของ GAM
การถอนก�ำลังทหารและการปลดอาวุธ ตามแผนการปลดอาวุธ ยุตกิ าร
เคลื่อนไหว และกลับคืนสู่สังคม (Disarmament, Demobilization,
Reintegration: DDR) ตามกรอบสหประชาชาติ ซึ่งในทางปฏิบัติการ
ปลดอาวุธ ยังเป็นปัญหา เนื่องจากเป็นการยากที่จะระบุว่ากลุ่ม GAM
ได้ยินยอมวางอาวุธทั้งหมด ทั้งนี้เนื่องจากปัญหาความไม่ไว้วางใจ
ต่อกองทัพและรัฐบาลกลางถึงหลักประกันในการด�ำเนินตาม MoU
ขณะนี้การเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญคือ การเลือกตั้งระดับประเทศและ
ท้องถิ่น ภายหลัง MoU โดยอาเจะห์สามารถบริหารจัดการกลุ่ม
การเมืองต่างๆ ทั้งจากกลุ่ม GAM และกลุ่มอื่นๆ ให้มีส่วนร่วมทาง
การเมือง และไม่ เ กิ ด ความรุ น แรงจนน� ำ มาสู ่ ค วามไร้ เ สถี ย รภาพ
หลังจากการถ่ายโอนอ�ำนาจไปสู่การปกครองอิสระที่ยังอยู่ภายใต้
รัฐธรรมนูญอินโดนีเซีย
		 ส� ำ หรั บ ปั ญ หาความรุ น แรงในสามจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้
ภายนอกอาจมีความคล้ายคลึงกับปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นใน
อาเจะห์ โดยเฉพาะการต่อสู้เรียกร้องด้านชาติพันธุ์และแนวนโยบาย
ของรัฐที่มุ่งจะใช้ก�ำลังทหารในการแก้ไขปัญหา จนน�ำมาสู่การละเมิด
สิทธิมนุษยชน และการไม่เคารพวิถีชีวิตและค่านิยมท้องถิ่น อย่างไร
ก็ตาม หากพิจารณาอย่างละเอียดจะพบว่ายังมีความแตกต่างกับ
อาเจะห์ 3 ประการ คือ
		 • ตัวแสดงหรือกลุ่มต่างๆ ที่เคลื่อนไหวใน 3 จังหวัดชายแดน
			 ภาคใต้ มีจ�ำนวนมาก และมีเป้าหมายที่แตกต่างกัน บ้างมี
			 วัตถุประสงค์และข้อเรียกร้องกับรัฐอย่างชัดเจน บางกลุ่มก็
6

			 ไม่ มีค วามชั ด เจน ท� ำ ให้ ไ ม่ ส ามารถจะระบุ ไ ด้ว่า ใครเป็น
			 ผู้กอ่ ความไม่สงบและกระท�ำไปด้วยวัตถุประสงค์ใด
		 •
			
			
			
			
			
			
			
			

บริบทของสถานการณ์ความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ยั ง ไม่ เ อื้ อ ต่ อ การเจรจาสั น ติ ภ าพเช่ น ในอาเจะห์
แม้อาเจะห์จะได้รับผลกระทบจากสึนามิและน�ำมาสู่การ
เจรจาสั น ติ ภ าพ แต่ มี เ หตุ ผ ลหลั ก อื่ น ที่ ส� ำ คั ญ กว่ า คื อ
อินโดนีเซียได้มีการเจรจาลับกับกลุ่ม GAM มาก่อน ขณะที่
ไทยยังประสบปัญหาด้านอื่นที่มีความส�ำคัญกว่าการแก้ไข
ปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความ
แตกแยกทางการเมืองสีเสื้อ จนท�ำให้เกิดความไร้เสถียรภาพ
ทางการเมืองในกรุงเทพฯ

		 •
			
			
			
			
			

ปัญหาความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังขาดตัวกลาง
ที่มีความชอบธรรม ทั้งนี้อาจเกิดจากไทยไม่สามารถระบุ
ได้ว่ากลุ่มใดเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการแสดงจุดยืนทาง
การเมืองที่ชัดเจนกับสาธารณชน ขณะที่ในอาเจะห์มีความ
ชัดเจน และคูข่ ดั แย้งยินยอมทีจ่ ะยอมรับบทบาทของตัวกลาง
ในการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้ง

3. ข้อเสนอแนะ
3.1 ท�ำให้แนวคิดการเมืองน�ำการทหารในแก้ ไขปัญหา
ความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีผลเป็นรูปธรรม
			 แนวคิดนีแ้ ม้จะเป็นแนวคิดสากลในการแก้ไขปัญหาความ
ไม่สงบของหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งการยุติความขัดแย้งส่วนใหญ่จะ
จบลงที่โต๊ะเจรจา อย่างไรก็ตาม การแก้ปัญหาความรุนแรงในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ของไทยยังคงไม่มีความคืบหน้าที่จะน�ำไปสู่สันติภาพ
และทางออกของปัญหาในระยะยาว สาเหตุสำ� คัญ คือการแก้ไขปัญหา
ทีย่ งั ใช้การทหารน�ำการเมือง ทัง้ นีอ้ าจเกิดจากโครงสร้างและสถานการณ์
ทางการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปนับแต่ตั้งรัฐบาลนายทักษิณ ชินวัตร
ทีใ่ ช้แนวทางแข็งกร้าวในการแก้ไขปัญหาเป็นต้นมา ไม่วา่ จะเป็นการใช้
อ�ำนาจจากพระราชก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ ฉุกเฉิน
พ.ศ. 2548 หรือการประกาศใช้กฎอัยการศึก แม้จะช่วยให้เจ้าหน้าที่
สามารถปฏิ บั ติ ง านในพื้ น ที่ ไ ด้ อ ย่ า งสะดวกรวดเร็ ว ด้ ว ยข้ อ อ้ า งใน
การรักษาความสงบในพื้นที่ แต่ผลสะท้อนจากเครื่องมือดังกล่าวก็เป็น
สิ่งที่ติดตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น การละเมิดสิทธิมนุษยชน

Patrick Baron, “Managing resources for peace: reconstruction and peacebuilding in Aceh” in Augustwandi and Judith Large (eds), Accord
Refiguring Politics: the Indonesia-Aceh Peace Process,
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ด้วยการปฏิบตั งิ านทีไ่ ม่อาจแยกแยะผูก้ ระท�ำความผิดออกจากชาวบ้าน
ในพื้นที่ ดังนั้นบทเรียนจากการแก้ปัญหาและกระบวนการสันติภาพ
ทีเ่ กิดขึน้ ในอาเจะห์ทไี่ ทยสามารถน�ำมาใช้ได้ คือการให้ความส�ำคัญกับ
เจตนารมย์ทางการเมือง (Political Will) ทีจ่ ะแก้ไขปัญหานีอ้ ย่างจริงจัง

3.2 การด�ำรงการติดต่อสือ่ สารและการพูดคุยทัง้ เปิดเผย
และไม่เปิดเผยของผู้แทนทั้งสองฝ่าย
			 ปัจจัยส�ำคัญทีท่ ำ� ให้กระบวนการเจรจาสันติภาพในอาเจะห์
ประสบความส�ำเร็จ คือการพูดคุยและเจรจากันอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่วิเคราะห์ว่าเป็นสาเหตุหลักให้การเจรจาประสบ
ความส�ำเร็จ อย่างไรก็ตาม การเจรจาเพื่อหาข้อยุติความขัดแย้ง
ด�ำเนินเรื่อยมาอย่างจริงจังในระดับบนของรัฐบาลตั้งแต่รัฐบาลของ
ประธานาธิบดีวาฮิด จนถึงประธานาธิบดีซูซิโล บัมบัง ยูโดโยโน
แต่สงิ่ ทีแ่ ตกต่างกัน คือการพูดคุยและเจรจาระดับเจ้าหน้าทีท่ งั้ เปิดเผย
และไม่เปิดเผยเรื่อยมา ท�ำให้ทั้งสองฝ่ายมีช่องทางการติดต่อและ
ความคุ้นเคยที่จะท�ำความเข้าใจและหารือในเรื่องที่มีความเป็นไปได้
ในการเจรจา ประกอบกับการมีกลุ่มที่ขัดแย้งที่ชัดเจนคือกลุ่ม GAM
ท�ำให้อนิ โดนีเซียค่อนข้างด�ำเนินการต่อรองข้อเรียกร้องได้อย่างสะดวก
มากกว่าในกรณีของไทย ซึ่งมีกลุ่มต่างๆ หลายกลุ่ม และไม่ทราบว่า
กลุ่มใดเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลมากที่สุด เนื่องจากแต่ละกลุ่มค่อนข้าง
เป็นอิสระต่อกัน แต่มีเป้าหมายเดียวกันคือการได้มาซึ่งอิสรภาพ
ในการแบ่งแยกดินแดน รวมทั้งการปกครองตนเองแบบอิสระบางส่วน
อย่างไรก็ตาม ฝ่ายไทยได้ริเริ่มการพูดคุยสันติกับกลุ่มที่มีเป้าหมาย
ในการแบ่งแยกดินแดน และได้ด�ำเนินการพูดคุยกับกลุ่มหลักที่เชื่อว่า
มีอิทธิพลสามารถโน้มน้าวให้กลุ่มอื่นๆ หยุดปฏิบัติการและเห็นด้วย

กับแนวทางในการเจรจา โดยมีมาเลเซียเป็นตัวกลางในการติดต่อ
ประสานงาน ซึ่งการด�ำเนินการในลักษณะดังกล่าว ได้ช่วยลดการ
ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ได้ส่วนหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ยังคงมีประเด็นต่างๆ
ที่ยังไม่สามารถตกลงกันได้ทั้งสองฝ่าย และการพูดคุยจ�ำเป็นต้องมี
การด�ำเนินการอย่างเนื่อง แม้ว่าในบางช่วงต้องหยุดชะงักไปบ้าง
ตามสถานการณ์ และเหตุ ปั จ จั ย ทั้ ง ฝ่ า ยไทยและผู ้ ก ่ อ ความไม่ส งบ
ด้วยก็ตาม
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