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        ค าน า 

 หนงัสือความช่วยเหลือทางกฎหมายในพ้ืนท่ีความขดัแยง้น้ี โดยจากาตาร์ท า
ร่วมกบัมูลนิธิเพ่ือสันติภาพ Sasakwa เป็นหน่ึงในรูปแบบเอกสารของกิจกรรมความ
ช่วยเหลือทางกฎหมายท่ีไดรั้บจากส านักงานสถาบนัความช่วยเหลือทางกฎหมาย โดย
มูลนิธิความช่วยเหลือดา้นกฎหมายอินโดนีเซียในพ้ืนท่ีบริเวณความขดัแยง้ท่ีอินโดนีเซีย
ส าหรับผูท่ี้ศึกษาเร่ืองของประชาชนพลเมืองทางตอนใตข้องประเทศไทย 

 โดยผ่านการวิเคราะห์และการเข้าใกล้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแบบ
โครงสร้าง พวกเราไดพ้ยายามท่ีจะอธิบายแก่ผูอ่้านวา่มีกิจกรรมอ่ืนท่ีตอ้งน าออกจากการ
ให้ความช่วยเหลือดา้นกฎหมาย ผ่านกระบวนการความบริสุทธ์ิยติุธรรม กิจกรรมความ
ช่วยเหลือดา้นกฎหมายดงักล่าวสามารถเพ่ิมขีดความสามารถของประชาชน เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของครูด้านกฎหมาย จากชุมชนท่ีมีความเก่ียวข้องกบักระบวนการวิจยั
รณรงคแ์ละส่ิงอ่ืนๆท่ีสามารถให้การสนบัสนุนส่ิงท่ีเกิดข้ึนของกระบวนการแก้ปัญหา
ความขดัแยง้ 

 หนังสือเล่มน้ีพูดถึง 5 ภูมิภาคความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในช่วงยุคระเบียบใหม่
นัน่ก็คือ ปาปัว, อาเจะห์, ติมอร์ ตะวนัออก, โปโซ และโมลุกุ. ซ่ึง 5 พ้ืนท่ีน้ีเป็นภูมิภาค ท่ี
อยูใ่นสถาบนัความช่วยเหลือทางดา้นกฎหมายมีส่วนร่วมในฐานะท่ีเป็นหน่ึงในตวัแสดง 
การแกปั้ญหาความขดัแยง้ในช่วงนั้นดว้ย, ทั้ง 5 พ้ืนท่ีน้ีไดรั้บความเดือดร้อนซ่ึงเป็นผล
มาจากความขดัแยง้อยา่งรุนแรงจนกระทัง่ ก่อให้เกิดการสูญเสีย ท่ีประสบโดยประชาชน  

 ดงัท่ีกล่าวขา้งตน้หนงัสือเล่มน้ีจึงเป็นท่ีคาดหวงัว่าจะสามารถให้ความเขา้ใจ
ท่ีกวา้งข้ึนแก่ประชาชนท่ีสนใจแนวคิดความช่วยเหลือดา้นกฎหมายและความช่วยเหลือ
ทางกฎหมายโครงสร้าง หนงัสือเล่มน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย
ทั้งอินโดนีเซียภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้รวมทั้ง ระหว่างประเทศเพ่ือจุดประกาย
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ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับงานความช่วยเหลือด้านกฎหมายโครงสร้างส าหรับการสร้าง
สนัติภาพ 

 มากกว่านั้น พวกเรายงัหวงัว่าหนังสือเล่มน้ีจะสามารถเป็นหนังสืออา้งอิง
ส าหรับประชาชนพลเมืองทางตอนใตข้องประเทศไทย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งส าหรับพวก
เขาท่ีอุทิศตนในการท ากิจกรรมความช่วยเหลือทางกฎหมาย ในความพยายามท่ีจะ
เรียกร้องสิทธิขั้นพ้ืนฐานของมนุษย ์และความยติุธรรม 

 ทา้ยท่ีสุดนั้นหนังสือเล่มน้ีจึงมีความคาดหวงัท่ีจะสามารถกลายเป็นบนัทึก
ความขดัแยง้และความช่วยเหลือทางดา้นกฎหมายโครงสร้างท่ีเคยเกิดข้ึนในอินโดนีเซีย 
และอภิปรายเพ่ิมเติมเก่ียวกบัความช่วยเหลือทางกฎหมายหลงัจากความขดัแยง้ จ าเป็นท่ี
ตอ้งมีความต่อเน่ืองจากการอภิปรายในหนงัสือเล่มน้ี 

ขอบคุณ 
Yebi   Yonesta 
ผูอ้  านวยการสถาบนัความช่วยเหลือดา้นกฎหมายจาการ์ตา 
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บทน า 

 หนงัสือความช่วยเหลือทางกฎหมายในพ้ืนท่ีความขดัแยง้น้ี โดยจากาตาร์ท า
ร่วมกับมูลนิธิเพ่ือสันติภาพ Sasakwaเป็นหน่ึงในรูปแบบเอกสารของกิจกรรมความ
ช่วยเหลือทางกฎหมายท่ีไดรั้บจากส านักงานสถาบนัความช่วยเหลือทางกฎหมาย โดย
มูลนิธิความช่วยเหลือดา้นกฎหมายอินโดนีเซียในพ้ืนท่ีบริเวณความขดัแยง้ท่ีอินโดนีเซีย
ส าหรับผูท่ี้ศึกษาเร่ืองของประชาชนพลเมืองทางตอนใตข้องประเทศไทย 

 โดยผ่านการวิเคราะห์และการเข้าใกล้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแบบ
โครงสร้าง พวกเราไดพ้ยายามท่ีจะอธิบายแก่ผูอ่้านวา่มีกิจกรรมอ่ืนท่ีตอ้งน าออกจากการ
ให้ความช่วยเหลือดา้นกฎหมาย ผ่านกระบวนการความบริสุทธ์ิยติุธรรม กิจกรรมความ
ช่วยเหลือดา้นกฎหมายดงักล่าวสามารถเพ่ิมขีดความสามารถของประชาชน เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของครูด้านกฎหมาย จากชุมชนท่ีมีความเก่ียวข้องกบักระบวนการวิจยั
รณรงคแ์ละส่ิงอ่ืนๆท่ีสามารถให้การสนบัสนุนส่ิงท่ีเกิดข้ึนของกระบวนการแก้ปัญหา
ความขดัแยง้ 

 หนงัสือเล่มน้ีพดูถึง 5 ภูมิภาคความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในช่วงยคุระเบียบใหม่
นัน่ก็คือ ปาปัว,อาเจะห์,ติมอร์ ตะวนัออก, โปโซ และโมลุกุ. ซ่ึง 5 พ้ืนท่ีน้ีเป็นภูมิภาค ท่ี
อยูใ่นสถาบนัความช่วยเหลือทางดา้นกฎหมายมีส่วนร่วมในฐานะท่ีเป็นหน่ึงในตวัแสดง 
การแกปั้ญหาความขดัแยง้ในช่วงนั้นดว้ย  
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บทที่ 1 : อารัมภบท 

A. ความขัดแย้งและความช่วยเหลอืด้านกฎหมาย 

ภายใตปั้ญหาความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในประเทศอินโดนีเซีย เราสามารถพบไดว้่า
ความขดัแยง้โดยทัว่ไปนั้น ฝังในพ้ืนหลงัของการเมืองหรือท่ีไดรั้บมาจากนโยบายท่ีไม่เป็น
ธรรม. ในทางกลบักนัความไม่สมดุลของการจดัสรรทรัพยากร ไดรั้บการสนับสนุนดว้ย
ความรู้สึกท่ีไม่เป็นธรรมซ่ึงน าไปสู่ความขดัแยง้ ในขณะท่ีปัญหาศาสนา ชาติพนัธ์ุรวมทั้ง
ลทัธิการแบ่งแยกดินแดนท่ีก่อให้เกิดความขดัแยง้อยา่งต่อเน่ือง 

ในสถานการณ์ความขดัแยง้แทบทั้งหมดของวิธีต่างๆของรัฐบาลนั้นไม่เป็น
ผลส าเร็จ รวมทั้งการบงัคบัใช้กฎหมาย บรรดาอยัการและผูพิ้พากษาต่างพากนัออกจาก
พ้ืนท่ีความขดัแยง้ เน่ืองจากขาดหลักประกันด้านความปลอดภยัในขณะท่ี ต  ารวจและ
ทหาร มกัจะเขา้ถึงความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนประชาชนพลเมืองท่ีกลายเป็นเหยือ่  

ด้วยเหตุนั้นในสภาวะดังกล่าวความช่วยเหลือด้านกฎหมายไม่เพียงแต่เกิด
ข้ึนกบัผูไ้ดป้ระโยชน์ในช่องทางกฎหมายอยา่งเป็นทางการเท่านั้นเพราะผูท่ี้ใกลชิ้ดกบัวิธีน้ี
จะยากมากท่ีจะคาดหวงัให้จดจ ากับรัฐบาลท่ีไม่มีผลในการบังคบัใช้กฎหมายความ
ช่วยเหลือด้านกฎหมายตอ้งแสดงให้เห็นมากข้ึนต่อการสร้างพลงัของประชาชนพลเมือง
ในฐานะฝ่ายท่ีเปล่งเสียงข้ึนมาบนความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน ประชาชนพลเมืองต้องสร้าง
ความสามารถในการมีส่วนร่วมอย่างแข่งขนัในการควบคุมและอธิบายบนความจริงท่ี
เกิดข้ึนในสนามและเพ่ือสนัติภาพแก่ฝ่ายท่ีมีความขดัแยง้ 

ความช่วยเหลือดา้นกฎหมายตอ้งอ านวยความสะดวกในการติดต่อส่ือสารของ
ประชาชนท่ีเป็นเหยื่อด้วยเครือข่ายระดับชาติและระหว่างประเทศท่ีสามารถให้การ
สนบัสนุนความพยายามส าหรับกระบวนการยติุความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนและการป้องกนัภยั
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คุกคามท่ีอาจเกิดข้ึนความช่วยเหลือดา้นกฎหมายตอ้งสามารถอ านวยความสะดวกให้ตวั
แสดงหลกัท่ีมีส่วนร่วมในความขดัแยง้และบรรดาผูก้  าหนดนโยบายแห่งชาติ แน่นอนว่า
การท่ีมีส่วนร่วมของประชาชนพลเมืองส าหรับการพยายามท่ีจะสร้างความสงบสุขแก่
ขั้นตอนความขดัแยง้ ความช่วยเหลือทางกฎหมายสามารถแสดงข้ึนต่อการไกล่เกล่ียฝ่ายท่ี
มีความขดัแยง้ตอ้งไดรั้บการยืนยนัในพ้ืนท่ีส่วนกลางของฝ่ายดา้นความปลอดภยัในพ้ืนท่ี
ดงักล่าว แนวทางความตอ้งการดว้ยสมมุติฐานว่า ความตอ้งการพ้ืนฐานดงักล่าวจากความ
ขดัแยง้ท่ีก าลงัเกิดข้ึนและสร้างความเช่ือใจให้แก่ฝ่ายท่ีมีความขดัแยง้  

ต าแหน่งยุทธศาสตร์สถาบนัความช่วยเหลือทางกฎหมายได้ถูกใช้ส าหรับ
รวบรวมโครงการต่างๆในการส่งเสริมสันติภาพ เพ่ิมขีดความสามารถทางดา้นเศรษฐกิจ
และช่วยเหลือมนุษยชาติ กลายเป็นประตูส าหรับการเร่ิมตน้โครงการดงักล่าว 

B. อุปสรรคหลงัจากความขัดแย้ง 

ก่อนทุกความขดัแยง้ในตอนสุดทา้ยจะไปถึงท่ีส้ินสุด ความขดัแยง้ในหลาย
กรณีออกจากพ้ืนท่ีในสภาวะท่ีเป็นอัมพาตเหมือนการท าลายโครงสร้างพ้ืนฐานของ
เศรษฐกิจและการบริหาร 

เพราะเหตุนั้ น ยุทธศาสตร์ความช่วยเหลือด้านกฎหมายต้องมีความพร้อม
ส าหรับเผชิญหน้าหลังจากความขัดแย้งรวมทั้ งส่ง เสริมกฎหมายในฐานะท่ีเป็น
ผูบ้งัคบับญัชาในช่วงหลังความขัดแยง้ อย่างไรก็ตามความผิดพลาดจากการปฏิรูปท่ี
ประเทศอินโดนีเซียคือ การเสริมสร้างรัฐสภาไม่ใช่สถาบนัการบงัคบัใชก้ฎหมาย 

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนบ่อยคร้ังในระยะหลงัจากความขดัแยง้คือการบงัคบัใช้กฎหมาย
และสิ ทธิขั้นพ้ืนฐานมนุษยค์วามขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนมานานนั้น โดยระบบการก ากบัดูแลของ
รัฐและกฎของกฎหมายสังคมความตระหนักรับรู้ของกฎหมาย เร่ืองน้ีเป็นผลจากความ
รุนแรงท่ียงัคงเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองและมีแนวโน้มท่ีจะสืบต่อไป ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนยงั
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ไม่เสร็จสมบูรณ์เพราะไม่มีการบังคบัใช้กฎหมายท่ีมีประสิทธิภาพส าหรับการสร้าง
สันติภาพ เพราะกระบวนการสร้างสันติภาพดังกล่าวอาจจะไม่รวมถึงทุกฝ่ายในความ
ขดัแยง้ จนกระทั้งมีฝ่ายท่ียงัไม่พึงพอใจน้ี ก่อให้เกิดความขดัแยง้ท่ียงัคงสามารถโหม
กระหน ่าในเวลาใดเวลาหน่ึง  

อนัตรายท่ีคุกคามในช่วงระยะหลงัจากความรุนแรงคือ การเกิดข้ึนของกอง
ก าลงัใหม่ ท่ีไม่ดีซ่ึงอยูเ่หนือความรุนแรงส าหรับการเขา้ถึงผลประโยชน์ทางการเมืองและ
เศรษฐกิจ ความรุนแรงยงัส่งผลคือ แผนท่ีทางการเมืองและการควบคุมของทรัพยากร ฝ่าย
ท่ีมีความรุนแรงในระยะความขดัแยง้ยงัคงสามารถรักษาความรุนแรงในช่วงหลงัจากความ
ขดัแยง้เม่ือความเป็นจริงนั้นพวกเขาไม่ได้รับความรุนแรงพวกเขาสามารถบ่อนท าลายท่ี
นั่นท่ีน่ี บรรดาผูข้บัเคล่ือนในท่ีมืด แมก้ระทัง่โจรสลดัและบรรดาผูไ้ด้รับผลประโยชน์ 
สามารถคุกคามในระยะหลงัจากถูกลืม โดยการจดัการของบรรดาผู ้ท่ีเคล่ือนไหวในท่ีมืด
ดงักล่าว ตวัอยา่งเช่นการแบ่งแยกนิกาย ชาติพนัธุ์-ชาตินิยมและอ่ืนๆ เร่ืองน้ีก่อให้เกิดการ
ละเมิดความปลอดภยัท่ียงัคงเกิดข้ึนบ่อยเพราะรัฐบาลท่ีอ่อนแอ น่าเสียดายฝ่ายท่ีมีความ
ขดัแยง้มกัจะไม่พร้อมส าหรับเผชิญหนา้ในระยะหลงัจากความขดัแยง้ เร่ืองน้ีเกิดจากหลาย
ส่ิงหลายอยา่ง 

1. เหตุการณ์ของเขาโดยทัว่ไปนั้น เพียงแค่ประสบกบัความรุนแรง 
การเจรจาต่อรองทางการเมืองและระบบเจา้ขนุมูลนาย 

2. ทรัพยากรธรรมชาติมีไม่เพียงพอต่อการเร่ิมตน้ใหม่ 

3. โครงสร้างพ้ืนฐานท่ีถูกท าลายยบัย ั้งการพฒันา 

4. ไม่มีความรู้และทกัษะของฝ่ายท่ีมีความขดัแยง้ในระบบรัฐบาลและ
การใชก้ฎหมาย 
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5. การสลายตวั 

C. ความช่วยเหลอืด้านกฎหมายหลงัจากความขัดแย้ง 

ฝ่ายท่ีเกิดความขดัแยง้โดยตรงสามารถร่วมมือส าหรับความยุติธรรมอย่าง
ต่อเน่ืองแก่ประชาชนพลเมือง เร่ืองน้ีเป็นผลมาจากแหล่งท่ีมาของความขดัแยง้มกัจะ
ขบัเคล่ือนโดยความส าคญัท่ีแน่นอน ดงันั้นเม่ือความส าคญัของฝ่ายท่ีเกิดความขดัแยง้ถูก
พบ พวกเขาสามารถร่วมมือในการเผชิญหนา้กบัความส าคญันั้น 

เพราะเหตุนั้นความช่วยเหลือดา้นกฎหมายช่วงหลงัจากความขดัแยง้ตอ้งแสดง
ข้ึนแก่: 

1. ส่งเสริมการสร้างปัจจยัพ้ืนฐานการบงัคบัใชก้ฎหมายและความยติุธรรมเช่น 

a. ความตระหนกัต่อกฎหมายแก่ทุกฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ีชั้นล่าง 
เพ่ือท่ีจะมีความเข้าใจท่ีตรงกนัในอุดมคติท่ีจะรับรู้ในระยะหลงัจากความ
ขดัแยง้ สามารถเกิดข้ึนไดจ้ริง 

b. ส่งเสริมการบูรณาการโครงสร้างกฎหมาย 

c. ส่งเสริมการจดัตั้งสถาบนัท่ีมีความตอ้งการส าหรับดูแลการบงัคบั
ใช้กฎหมายและความยุติธรรมรวมทั้งรัฐบาลสถาบนัอิสระ และ สถาบนั
ประชาชนพลเมืองดว้ยเช่นกนั 

d. การเพ่ิมพนูก าลงัการผลิตทรัพยากรมนุษยเ์ก่ียวกบักฎหมาย 

2. ส่งเสริมการเปล่ียนแปลงนโยบายทั้งหมดในขณะน้ีให้กลายเป็นแหล่งความไม่
ยติุธรรมและจุดชนวนความขดัแยง้ 
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3. การรวบรวมประชาชนด้วยการมองท่ีศกัยภาพทิ้งถ่ินท่ีช่วยในการควบรวม
กิจการ 

4. การจดัระเบียบองค์ประกอบทั้งหมดส าหรับการดูแลรักษาความสงบสุข ส่ือ
กลายเป็นหนน่ึงในเคร่ืองมือท่ีส าคญัส าหรับการดูแลรักษาความสงบ 

5. ด าเนินการตรวจสอบการพฒันาท่ี เกิดข้ึนในพ้ืนท่ีความขัดแยง้รวมทั้งการ
ละเมิดความอยติุธรรมนโยบายและ ความคืบหนา้ 

6. แนะน าให้มีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นจริง 

7. การสร้างความทรงจ าส าหรับการป้องกนัความขดัแยง้ซ ้าแลว้ซ ้ าอีก 

8. ส่งเสริมการฟ้ืนฟจูากการบาดเจบ็การสลายตวัของสงัคมและการแตกแยก 

ความลม้เหลวในการจดัการหลงัจากความขดัแยง้ในฐานะท่ีเป็นมุมมองภายใต้
การพฒันาของพ้ืนท่ีๆได้รับผลกระทบในการกลับมาของความขดัแยง้ เช่นเดียวกนักับ
ความต่อเน่ืองของความขดัแยง้ก่อนหน้าน้ี การศึกษาจากหลายฝ่าย กลายเป็นหน่ึงใน
ปัจจยัพ้ืนฐานท่ีมีความตอ้งการส าหรับการดูแลรักษาความสงบและ การท างานร่วมกัน
ระหวา่งฝ่าย ในการพฒันาประเทศ 
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บทที่ 2 : มุมองและบทบาทของยุทธศาสตร์ความช่วยเหลอืด้านกฎหมาย 

A. จุดประสงค์และประเภทความช่วยเหลือด้านกฎหมายในบริเวณพืน้ที่ความขัดแย้ง
จุดประสงค์ความช่วยเหลอืด้านกฎหมาย 

การปฏิบติัของการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายท่ีก าลังเติบโตข้ึนน้ี ไม่
สามารถไดรั้บการปล่อยตวัจาก อยา่งไรก็ตามความช่วยเหลือดา้นกฎหมายนั้นเติบโตจาก
เวลาหน่ึงสู่เวลาหน่ึง ข้ึนอยูก่บัการบนัทึกของ Dr.Mauro Cappelletti ดงัต่อไปน้ี 

‚กล่าวคือ โครงการช่วยเหลือดา้นกฎหมายแก่คน
ยากจนนั้นได้เร่ิมตั้งแต่คร้ัง Romawi การให้ความช่วยเหลือ
ดา้นกฎหมายท่ีถูกให้จากผูพิ้ทกัษท่ี์ขบัเคล่ิอนโดยแรงจูงใจส า
หับภายใตอิ้ทธิพลของประชาชน การให้ความช่วยเหลือดา้น
กฎหมายในทุกคร้ังเก่ียวขอ้งอย่างใกล้ชิดกบัคุณค่าศีลธรรม 
มุมมองทางการเ มืองและปรัชญาท่ีใช้ในคร้ังศตวรรษ
ตอนกลาง ปัญหาความช่วยเหลือดา้นกฎหมายภายใตอิ้ทธิพล
ของศาสนาคริสต์ นั่นคือความต้องการของคนส าหรับการ
แข่งขนัในการให้กุศลในรูปแบบของการช่วยเหลือคนยากจน
และพร้อมกันกับการเติบโตของคุณค่าความมีเกียรติ และ
ความกลา้หาญท่ีโดดเด่นเป็นอยา่งมาก1 

จนกระทัง่ปัจจุบนัน้ีการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายยงัคงปฏิบติักนัอย่าง
กวา้งขวางในรูปแบบของความเอ้ืออาทรและความเมตตา แมห้ลงัจากนั้นความช่วยเหลือ
ดา้นกฎหมายมีจ านวนมากในการพฒันา เร่ิมจากในรูปแบบของความรับผิดชอบอยา่งมือ
อาชีพศกัด์ิศรีในบริษทักฎหมาย จนกระทั้งมีการพฒันา กลายเป็นหน่ึงในเคร่ืองมือของการ
เปล่ียนแปลงสังคม แรงเสียดทานท่ีเป็นกระบวนทศัน์จากความช่วยเหลือด้านกฎหมาย 
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ในช่วงก่อนหนา้นั้นเพียงแค่เป็นการกุศลกลบัการเป็นหน่ึงในการเคล่ือนไหวของสังคมท่ีมี
การให้คุณค่าสิทธิขั้นพ้ืนฐานมนุษย ์จากหลกัการประชาธิปไตยท่ีน่าสนใจเป็นอยา่งมาก 
นอกจากนั้นความคิดดงักล่าวในการพฒันาและท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัทัว่โลก ยกเวน้เพียงแต่ท่ี 
อเมริกา และ ยุโรป แอฟริกา และ เอเชีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศท่ีประกาศตวัเอง
เป็นประเทศท่ีใชก้ฎหมาย หรือ กฎของกฎหมาย 

ในประเทศอินโดนีเซียความช่วยเหลือด้านกฎหมายมีการพฒันาให้เหมาะสม
กบัการพฒันาสงัคม การเมือง ในยคุอาณานิคมสิทธิความช่วยเหลือดา้นกฎหมายไดรั้บการ
ควบคุมจาก ‚Herziene Indonesisch Reglement (HIR)‛ หลงัจากท่ีประเทศอินโดนีเซีย
ประกาศเอกราชในปี 1945 การให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย ยงัคงใช้ ‚Herziene 
Indonesisch Reglement (HIR)‛ จนกระทัง่ถูกเพิกถอนในปี 1981 และถูกเป็นโดยหนงัสือ
รัฐธรรมนูญ  หน่ึงในเหตุผลพ้ืนฐานของการเพิกถอน HIR คือ ความอ่อนแอของการ
คุม้ครองทางกฎหมาย และ สิทธิพ้ืนฐานของมนุษยส์ าหรับจ าเลยภายใตก้ระบวนการความ
ยติุธรรม 

อยา่งไรก็ตาม ภายใตก้ารปฏิบติังานความช่วยเหลือดา้นกฎหมาย ประชาชนทัว่
ประเทศยงัคงไกลจากสภาวะท่ีเหมาะสมแมว้่ารัฐบาลเองไม่ให้ความสนใจอยา่งจริงจงัต่อ
การปฏิบติัจามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อประชาชนท่ียากจนและถูกเอาเปรียบ ข้ึนอยู่กบั
ประสบการณ์เชิงประจักษ์ การให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ประชาชนในด้าน
ความคิดและแนวคิดช่วยเหลือดา้นกฎหมายท่ีกา้วหน้ามากข้ึนและตามบริบท ไม่เพียงแต่
จ ากดัเป็นการบริการโดยตวัแสดงท่ีไม่ใช่รัฐบาล2 การด ารงอยูเ่ป็นนวตักรรมท่ีถูกกระท า
โดยตวัแสดงท่ีไม่ใช่รัฐบาล ส่งเสริมแนวคิดและการปฏิบติัความช่วยเหลือดา้นกฎหมาย มี
มากยิง่ข้ึนในการเติบโตจากรูปแบบความช่วยเหลือดา้นกฎหมายซ่ึงในความช่วยเหลือดา้น
กฎหมายเพียงแค่ให้ส าหรับป้องกนัความส าคญัของปัจเจกชน จนกระทัง่ความช่วยเหลือ
ด้านกฎหมายมีรูปแบบสิทธิตามรัฐธรรมนูญท่ีตอ้งพบโดยรัฐ นอกจากนั้นตวัแสดงท่ีมี
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ส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายด้วยท่ีมีการเติบโต ซ่ึงสนับสนุนให้มี
บทบาทท่ีโดดเด่นเป็นอยา่งมาก เร่ิมจากการชดเชยดว้ยบทบาทของครูและนกัศึกษาคณะ
นิติศาสตร์ จนกระทัง่ตามกฎหมาย หรือ ประชาชนท่ีไดรั้บการศึกษาเพ่ือมีความตอ้งการ
ให้ความช่วยเหลือดา้นกฎหมาย 

หลังจากการเ รียกร้อง ท่ีนานเป็นเวลาอันสมควร อินโดนี เ ซียได้เ ปิด
ประวติัศาสตร์หน้าใหม่ท่ีเก่ียวข้องกับความช่วยเหลือด้านกฎหมายโดย ถูกต้องตาม
กฎหมายรัฐธรรมนูญ ข้อท่ี 16 ปี 2011 เก่ียวกับความช่วยเหลือด้านกฎหมายท่ีรัฐให้
งบประมาณของรัฐพิเศษส าหรับความช่วยเหลือดา้นกฎหมายแก่ประชาชนยากไร้3 แมจ้ะมี
ปัญหาบางอยา่งและเพียงแค่อ  านวยความสะดวกความช่วยเหลือด้านกฎหมายท่ียงัคงเป็น
แบบเดิม รัฐธรรมนูญน้ี อยา่งน้อยท่ีสุด คือการยืนยนัความรับผิดชอบของรัฐบาลส าหรับ
การให้ความช่วยเหลือดา้นกฎหมายแก่ประชาชนทุกคนในประเทศ ท่ีไม่ตอ้งการและเปิด
ช่องทางความช่วยเหลือดา้นกฎหมายให้กวา้งข้ึน 

ความคิดเห็นของBarry Metzgerและ Adnan Buyunไดพู้ดถึงความหมายและ
จุดประสงคค์วามช่วยเหลือดา้นกฎหมาย คือ ความตอ้งการท่ีจ าเป็นส าหรับการท างานและ
ความซ่ือสตัยค์วามยติุธรรมเป็นอยา่งดี และยงักล่าวอีกว่าความช่วยเหลือดา้นกฎหมายเป็น
ความต้องการจากความรู้สึกขงมนุษย์ชาติ เหตุผลอ่ืนท่ีถูกให้ความหมายโดย Barry 
Metzger คือ4 

1. ส าหรับพฒันาความเป็นหน่ึงเดียวของระบบกฎหมายแห่งชาติ 

2. ส าหรับการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนจากการควบคุม
ประวติัศาสตร์สงัคมส าหรับประโยชน์ของคนยากจน 

3. ส าหรับส่งเสริมความรู้สึกของความรับผิดชอบท่ีมากยิ่งข้ึนจาก
เจา้หนา้ท่ีของรัฐบาล หรือการปกครองแบบเจา้ขนุมูลนายต่อประชาชน 
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4. ส าหรับการมีส่วนร่วมอุปถมัภ ์ประชาชนท่ีอยูภ่ายนอกให้เขา้ไปใน
กระบวนการของรัฐบาล 

5. ส าหรับเสริมสร้างวิชาชีพทางกฎหมาย 

Adnan Buyung Nasutionในฐานะท่ีเป็นผูก่้อตั้งคนหน่ึงของสถาบนัความ
ช่วยเหลือด้านกฎหมายจาการ์ตา (LBH Jakarta)ได้กล่าวถึงวตัถุประสงค์ของความ
ช่วยเหลือดา้นกฎหมายท่ีด าเนินการโดยสถาบนัความช่วยเหลือทางกฎหมายท่ีชดัเจนมาก
ยิง่ข้ึน นอกเหนือจากการให้บริการดา้นความช่วยเหลือดา้นกฎหมายแก่ประชาชนท่ีมีความ
ตอ้งการ สถาบนัช่วยเหลือด้านกฎหมายส าหรับให้ความรู้แก่ประชาชน ในความหมายท่ี
กวา้งข้ึน โดยวตัถุประสงคท่ี์เพ่ิมมากข้ึน และสร้างความตระหนกัเก่ียวกบัสิทธิในเร่ืองของ
กฎหมายร่วมกบัการต่ออายุของกฎหมายและการด าเนินงานด้านกฎหมายท่ีดีข้ึนในทุก
สาขาและเป็นหน่ึงในความสามคัคีท่ีลอ้มรอบการพฒันาแห่งชาติ 5 

B. ประเภทความช่วยเหลอืด้านกฎหมาย 
ความช่วยเหลือดา้นกฎหมาย แบบแผน 

ในการพฒันานั้นมีความช่วยเหลือทางดา้นกฎหมายต่างๆอยา่งเช่น6 

1. ความช่วยเหลือทางกฎหมายเป็นหน่ึงในการให้บริการความช่วยเหลือ
ทางกฎหมายต่อคนๆหน่ึงท่ีมีส่วนร่วมใน กรณีหน่ึงในแค่ส่วนท่ีไม่
สามารถ 

2. ความช่วยเหลือทางกฎหมายเป็นความช่วยเหลือดา้นกฎหมายแก่พวกเขา
ท่ีตอ้งการรวมทั้งไม่ไดด้ว้ย กฎหมายให้ค่าบริการท่ีจ่ายให้กบันกัวิชาการ 

3. การบริการทางกฎหมายเป็นหน่ึงในการบริการด้านกฎหมายส าหรับ
ขั้นตอนท่ียึดส าหรับการรับประกนัเพ่ือท่ีการท างานดา้นกฎหมายไม่เกิด
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การเลือกปฏิบัติอย่างแตกต่าง ในชั้ นของรายได้ ความมั่งคั่ง  และ
ทรัพยากรอ่ืนๆ ท่ีถูกควบคุม7 

4. วิธีการแหล่งขอ้มูลด้านกฎหมาย หรือ การเขา้ถึงขอ้มูลด้านกฎหมาย ท่ี
เป็นหน่ึงในความพยายามของการสร้างแหล่งขอ้มูลของกฎหมายเพ่ือท่ีจะ
สร้างความเข็มแข็งให้กับประชาชน ท่ีมีความเป็นไปได้ และปกป้อง
รักษาสิทธิของพวกเขาอยา่งยติุธรรม8 

มีการวิจารณ์อย่างหนกัส าหรับความช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย
แบบแผน  เพราะไม่ เ กิดการเปล่ียนแปลง  ท่ีส าคัญส าหรับ
ประชาชนผูย้ากไร้ ถูกเอาเปรียบ การท างานของความช่วยเหลือ
ด้านกฎหมาย เพ่ือแค่กลายเป็น ‚นักดับเพลิง” จากทุกปัญหาท่ี
เกิดข้ึนของกฎหมาย ท่ีไม่ตอ้งมีความสามารถในการป้องกนั และ
แกไ้ขปัญหาพ้ืนฐานไดส้ าเร็จ 

ความช่วยเหลอืโครงสร้างทางกฎหมาย 

ความช่วยเหลือโครงสร้างทางกฎหมายคือ ชนิดของความช่วยเหลือทาง
กฎหมายท่ีเกินกว่าชนิดของความช่วยเหลือทางกฎหมายแบบแผนในดา้นบนท่ีความคิด
แนวคิดตวัอยา่ง รวมทั้งยทุธศาสตร์และบทบาทท่ีถูกกระท าในการให้ความช่วยเหลือทาง
กฎหมาย 

ประวติัศาสตร์ความช่วยเหลือโครงสร้างทางกฎหมายท่ีอินโดนีเซียเร่ิมตั้งแต่
สถาบนัความช่วยเหลือดา้นกฎหมายในช่วงปี 1970 แนวคิดริเร่ิมของความช่วยเหลือทาง
กฎหมายท่ีแน่นอนเหมาะสมส าหรับตอบสนองต่อความต้องการความช่วยเหลือทาง
กฎหมาย ความเขา้ใจของความช่วยเหลือทางโครงสร้างกฎหมายคือส่วนหน่ึงในความ
ช่วยเหลือทางกฎหมายท่ีถูกให้แก่คนยากจนและอ่อนแอไปกระทัง่ความพยายามในการ
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เปล่ียนโครงสร้างทางสงัคม การเมือง เศรษฐกิจ และวฒันธรรมท่ีมีน ้ าน ้ าท่ีจะมุ่งไปในทิศ
หน่ึงของโครงสร้างท่ีให้โอกาสส าหรับการพฒันาแหล่งขอ้มูลทางกฎหมายของคนยากจน
และอ่อนแอดงันั้น แทนท่ีจะเป็นการด าเนินการทางวฒันธรรมเท่านั้น แต่ยงัเป็นหน่ึงใน
โครงสร้างการด าเนินการท่ีคาดหวงัว่าจะสามารถเปล่ียนแปลงค าสั่งของประชาชนท่ีมี
ความยติุธรรมมากกวา่9 ดว้ยแนวคิดของความช่วยเหลือในโครงสร้างทางกฎหมายดงักล่าว 
สถาบนัโครงสร้างทางกฎหมายจาการ์ตาไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นหน่ึงในการเคล่ือนไหว
ทางเลือก ในสนามความช่วยเหลือทางกฎหมายซ่ึงมีตวัอยา่ง วิสยัทศัน์และการปฐมนิเทศท่ี
แตกต่างกบัส่วนของสถาบนัความช่วยเหลือทางกฎหมายท่ีอยูท่ี่อินโดนีเซีย10 

Todung Mulya Lubisแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัความช่วยเหลือทางโครงสร้าง
กฎหมายไว้ว่า (BHS) เป็นรูปแบบแนวคิดท่ีเกิดข้ึนบนความเข้าใจท่ีลึกซ้ึงเก่ียวกับ
จุดประสงคข์องเหล่าประชาชนท่ีแทจ้ริงแลว้ตอ้งการปลดปล่อยประเทศในความหมายท่ี
แทจ้ริงไม่เป็นอาณานิคมอีก เพราะผูล่้าอาณานิคมนั้นไม่เป็นธรรม11 ยิ่งกว่านั้น Todungยงั
กล่าว่า ความมีอิสระนั้นคือความเป็นอิสระส าคญัไม่เพียงแต่เป็นอิสระจากลทัธิล่าอาณา
นิคมของต่างประเทศ แต่ ความเป็นอิสระจากรูปแบบทั้งหมดของการปราบปรามทาง
การเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย และ วฒันธรรม มีหลายตวัช้ีวดัท่ีแสดงให้เห็นถึงไม่มีอิสระ
อยา่งแทจ้ริงท่ีเกิดข้ึนเม่ือความช่วยเหลือทางโครงสร้างกฎหมายในความรู้สึกแรกนัน่คือ12 

1.ในสนามทางการเมือง การมีอยูข่องอุปสรรคทั้งหลายใจเร่ืองการมีอิสรเสรี
ภาพ การประกาศความคิดเห็นไม่ว่าจะพูดหรือการเขียนและกระบวนการ การตดัสินใจ 
นอกจากนั้นคือการเลือกตั้งทัว่ไปท่ีไม่อิสระ 

2.ในสนามของเศรษฐกิจ นโยบายทางดา้นเศรษฐกิจท่ีท าให้พ่อคา้
ขนาดกลางและเล็กขาดทุนรวมถึงผูบ้ริโภค หลงัจากนั้นจึงเกิดการกูเ้งินนอก
ประเทศจากธนาคารโลก รวมทั้งสถาบนัทางการเงินอ่ืนๆ ท่ีท  าให้มีอิสระ
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ลดลง ในการก าหนดทิศทางการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ประชาชน
กลายเป็นชายขอบมากข้ึนเม่ือไม่มีเคร่ืองมือการผลิต 

3.ในสนามของกฎหมาย 

4.ในสนามด้านวฒันธรรม บรรดาผูส้ังเกตการณ์ทางวฒันธรรม 
นักเขียนและประชาชนไม่มีอิสระ มีความโน้มเอียงของการดูถูกชีวิต 
วฒันธรรม โดยการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และด้วยเช่นกนัมีความโน้ม
เอียงท่ีมากข้ึนในการให้คุณค่าทางความคิดท่ีมาจากขา้งนอก ความมีอิสระได้
ถูกคุกคามจากรากและ ประชาชนส่วนมากตกอยูใ่นความเงียบท่ีถูกบงัคบั 

5.ความปลอดภัยทางการเมืองและค าสั่ง (วิธีการรักษาความ
ปลอดภยัแห่งชาติ) กลายเป็นเคร่ืองมือการปราบปรามท่ีท าให้คนห่างเหินจาก
การมีอิสระท่ีแทจ้ริง การมีอยูข่องความไม่อิสระท าให้พรรคการเมืององคก์ร
สังคม สถาบนัการวิจยั วิทยาลยั และประชาชนทัว่ไปนั้นระมดัระวงัและท า
การตรวจสอบตนเอง ความเส่ียงของการไม่เช่ือฟังคือการrecalling 

6.อิทธิพลของโลกทางการเมือง ความช่วยเหลือจากนอกประเทศ 
ชัยชนะจากอนุรักษ์นิยมใหม่ การป้องกนัในสนามของเศรษฐกิจและภาวะ
ถดถอยท่ีกวาดโลกท่ีมีผลต่อนโยบายของรัฐบาลและส่งผลกระทบต่อการมี
อิสระอยา่งแทจ้ริง 

ความช่วยเหลือทางโครงสร้างกฎหมาย มีความต้องการท่ีจะเปล่ียนแปลง
โครงสร้าง เปล่ียนแปลงการจดัระเบียบสังคมจากมือท่ีไม่ยุติธรรมให้กลายเป็นความ
ยติุธรรมให้กบัแหล่งทรัพยากรทางสงัคม เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และวฒันธรรมให้
คืนสู่ คนส่วนใหญ่ของสังคม ชุดของการท ารัฐประหาริการปฏิวติั และการเปล่ียนแปลง
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อ านาจในหลายพ้ืนท่ี แต่ไม่ไดห้มายความว่าเป็นการเปล่ียนโครงสร้างความช่วยเหลือทาง
โครงสร้างกฎหมายไม่ควรถูกขังให้อยู่ภายใต้อ  านาจอย่างเป็นทางการ แต่จะต้อง
ปรับเปล่ียนรูปแบบของความสมัพนัธ์ทางสงัคมท่ีถูกกดข่ี13 การเปล่ียนแปลงดงักล่าวไดถู้ก
ท าโดยการผ่านการสร้างศูนยอ์  านาจภายใตค้วามตอ้งการของประชาชนท่ีเร่ิมจากดา้นล่าง 
ดว้ยเหตุนั้น Todungจึงมีความคิดเห็นว่า ความช่วยเหลือทางโครงสร้างกกหมายจะตอ้งท า
เร่ืองบางส่ิงบางอยา่ง14 

1. เปล่ียนแปลงการปฐมนิเทศของความช่วยเหลือทางกฎหมายจาก
คนเมืองสู่คนชนบท 

2. ท าให้คุณสมบติัความช่วยเหลือทางกฎหมายใชง้านไดจ้ริง 

3. ใชป้ระโยชน์ให้มากข้ึนจากวิธีการนอกเหนือจากกฎหมาย 

4. เขา้ท  าความร่วมมือให้มากข้ึนกบัสถาบนัทางสงัคมอ่ืนๆ 

5. ท าให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายเป็นการเคล่ือนไหวท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการมีส่วนร่วมของประชาชนส่วนใหญ่ (ผูใ้ห้บริการ) 

6. การจดัล าดบัความส าคญัของกรณีท่ีเป็นลกัษณะโครงสร้าง 

7. เร่งการสร้างกฎหมายท่ีสนบัสนุนการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง 

ในปี 1980, สถาบนัความช่วยเหลือทางกฎหมายอินโดนีเซีย (YLBHI) ไดก่้อตั้ง
ข้ึนเหมือนเป็นเสาหลกัให้กบัส านักงานความช่วยเหลือทางกฎหมายท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ี ตั้งแต่
คร้ังนั้นแนวคิดความช่วยเหลือทางโครงสร้างกฎหมาย ดงักล่าวก็พฒันาข้ึนหลงัจากนั้น 
สถาบนัความช่วยเหลือทางกฎหมายก็ไดพ้ฒันาไปสู่ อ านาจทางการเมืองท่ีวิพากษวิ์จารณ์
ระเบียบใหม่เสมอ และสนับสนุนประชาธิปไตยทางตรง สิทธิพ้ืนฐานของมนุษยแ์ละ
กฎหมายของรัฐ  Daniel S. Levไดพู้ดถึงแนวคิดเบ้ืองหลงัของสถาบนัความช่วยเหลือทาง
กฎหมายวา่เป็นแนวคิดทางการเมืองและสงัคมท่ีน ามาเปรียบเทียบกบัแนวคิดของกฎหมาย 
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ตอ้งหลีกเล่ียงส่ิงล่อใจจากทนายความส าหรับท าความเขา้ใจและการปฏิบติัความช่วยเหลือ
ทางกฎหมายมาตรฐานหรือ ตามธรรมเนียม แบบท่ีมีการเร่ิมในช่วงอาณานิคม15Adnan 
Buyung Nasutionหน่ึงในผูก้อตั้งสถาบนัความช่วยเหลือทางกฎหมายกล่าววา่ 

‚ในประเทศท่ีมีการพฒันา, ความช่วยเหลือทาง
กฎหมายส าหรับคนยากจน ไม่ได้ข้ึนอยู่แค่เพียงแรงจูใจด้าน
มนุษย์ธรรม  แต่ยงัต้องมีแรงขับเคล่ือนทางการเมือง  แรง
ขบัเคล่ือนทางการเมืองน้ีมีวตัถุประสงคส์ าหรับการพฒันาของ
ประชาชน จนกระทัง่ประชาชนมีความเขา้ใจในสิทธิของพวก
เขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธ์ิทางกฎหมายของพวกเขา นอกจาก
ความเข้าใจในสิทธิของพวกเขา ต้องถูกส่งเสริมส าหรับการ
พัฒนาความกล้าหาญทางศีลธรรมส าหรับเก็บรักษาและ
เรียกร้องสิทธิดงักล่าว ส าหรับการศึกษาดา้นการเมืองดงักล่าว 
การเปล่ียนแปลงของวฒันธรรมก็จ  าเป็นเช่นกนั16 

เหมือนกันกับท่ีอินโดนีเซีย ท่ีฟิลิปปินส์ก็เช่นกันมีการพัฒนาแนวคิดท่ี 
เหมือนกนัในเร่ืองของความช่วยเหลือทางโครงสร้างของทนายความไม่เพียงแค่มีบทบาท
ในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแบบธรรมเนียมเท่านั้นแต่มีบทบาทในกระบวนการ
ทางการเมืองกบัการบริหารงานของฝ่ายเผด็จการและเสรีนิยมใหม่ ทนายความแมว้่าจะมี
บทบาทในการท าอ านาจประชาชนในการโค่นลม้ระบบการปกครองในฟิลิปปินส์มีการ
พฒันาวารทนายความของประชาชน นั่นคือทนายความท่ีท างานในการจา้งงานท่ีไม่เป็น
ตามประเพณีนิยม หรือ การท างานในประเด็นสาธารณะหรือแบบโครงสร้าง มีการรับรู้
ทางการเมืองท่ีสูง และ มีความมุ่งมัน่ส าหรับการปฏิวติัหรือปรับเปล่ียนโครงสร้างทาง
สงัคม17 
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C. พืน้ที่ท างานของความช่วยเหลอืทางโครงสร้างกฎหมาย 

นอกจากผลกระทบโดยกว้างและจ านวนผู้ใช้บริการท่ีมาก ลักษณะความ
ช่วยเหลือทางโครงสร้างทางกฎหมาย และ การติดต่อกบัเจา้หน้าท่ี ตระหนักถึงขอบเขต
ของงานท่ีกวา้ง สถาบนัความช่วยเหลือทางกฎหมายจาการ์ตาหลงัจากนั้นไดจ้ดัตั้งมูลนิธิ 
สถาบนัความช่วยเหลือทางกฎหมายอินโดนีเซีย (YLBHI) เม่ือ 26 ตุลาคม 1970 โดย
หลงัจากนั้นเป็นท่ีคาดหวงัวา่จะกลายเป็นศูนยป์ระสานงานของศูนยช่์วยเหลือทางกฎหมาย
ในพ้ืนท่ีอ่ืน เพ่ือให้ความช่วยเหลือทางโครงสร้างกฎหมายระดบัชาติ 

สถาบนัช่วยเหลือทางกฎหมายจาการ์ตา ในการท างานมกัจะพบกับกรณีท่ี
ค่อนข้างสัมผสักับระบอบการปกครอง อ านาจเผด็จการภายใต้ผูน้  าซูฮาโต้ มี2พ้ืนท่ีท่ี
มองเห็นได้ในมุมมองและความขดัแยง้ความช่วยเหลือทางโครงสร้างทางกฎหมายได้
ท  างานและให้การสนบัสนุนท่ีส าคญัในการส่งเสริมการรักษาความสงบ พ้ืนท่ีดงักล่าวคือ
พ้ืนท่ีทัว่ไปและพ้ืนท่ีความขดัแยง้ พ้ืนท่ีทัว่ไปไม่ไดห้มายความว่าไม่มีความขดัแยง้ ความ
ขดัแยง้ยงัคงเกิดข้ึนอย่างไรก็ตามกฎหมายและสถาบนัทั้ งหมดยงัคงท างานได้ด้วยดี 
ในขณะท่ีพ้ืนท่ีความขดัแยง้คือ เม่ือไม่สามารถท างานไดอ้ยา่งดีหรือบทบาทของมนัไดถู้ก
เปล่ียนดว้ยสถาบนัอ่นๆท่ีส่งเสริมความรุนแรงท่ีผิดกฎหมาย 

D. ช่วยเหลอืทางโครงสร้างกฎหมายในพืน้ที่ทั่วไป 

ในพ้ืนท่ีทัว่ไปมีหลายกรณีตวัอย่างท่ีจดัการโดยสถาบนัความช่วยเหลือทาง
กฎหมายจาการ์ตาในพ้ืนท่ีๆอยูใ่กลชิ้ดกบัความช่วยเหลือทางโครงสร้างกฎหมาย 

1. กรณีความเสียหาย 15 มกราคม (1976) 

ในเดือนมกราคม ปี 1974 เกิดการประทว้งขนาดใหญ่โดยนักศึกษาส าหรับ
ต่อต้านการไหลของเงินทุนและการลงทุนของต่างชาติท่ีอินโดนีเซีย นอกแผนของ
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นกัศึกษา หลงัจากนั้นเกิดการจลาจลและการเผาหลายพ้ืนท่ีในจาการ์ตาตะวนัตก สถาบนั
ความช่วยเหลือทางกฎหมายจาการ์ตาถูกกล่าวหาในการประทว้งและการเผาท่ีจาการ์ตาใน
ช่วงเวลาดงักล่าว ผูน้ านกัศึกษาผูอ้  านวยการสถาบนัความช่วยเหลือทางกฎหมายพร้อมทั้ง
คณะกรรมการอีก3คนถูกจบัโดยทหาร หนังสือพิมพ์ท่ีให้การสนับสนุนสถาบนัความ
ช่วยเหลือทางกฎหมายจาการ์ตาเช่นถูกสัง่ห้ามตีพิมพอี์กโดยรัฐบาล 

2. กรณี Komondo Jihad (1976) 

กรณีน้ีเป็นรูปแบบความพยายามท่ีแทจ้ริงของรัฐบาลเผด็จการยคุระเบียบใหม่
ในแบบกลุ่มความรุนแรง องคก์รใตดิ้นท่ีมีวตัถุประสงคข์องการเคล่ือนไหวความรุนแรง
โดยมีความรุนแรง ข้ึนอยู่กับข้อมูลจากสถาบนัความช่วยเหลือทางกฎหมายจาการ์ตา
ในช่วงนั้น Komando Jihad จงใจสร้างโดย Jemdal Ali Moertopo (ผูช่้วยคนส าคญัของซูฮา
โต)้ เป็นขอ้อา้งส าหรับการกระท าทีท าลายฝ่ายคา้นมุสลิมเพราะในช่วงเร่ิมดงักล่าวนั้น
อิสลามเป็นหน่ึงในความรุนแรงทางการเมืองท่ีอินโดนีเซียท่ีมีศกัยภาพส าหรับระดมตวัเอง
เป็นคู่แข่งแท้จริงของพรรคGolkarขับเคล่ือนทางการเมืองระเบียบใหม่ส าหรับการ
รับประกนัความส าเร็จในการเลือกตั้ง สถาบนัความช่วยเหลือกฎหมายจาการ์ตาให้ความ
ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบหรือถูกความอปัยศจาก Komando Jihad 

3. กรณีอาชญากรรม 50 นกัศึกษา (1978) 

ในปี 1978 ผูน้ านกัศึกษาจ านวนมากถึง 50 คนจากจาการ์ตา้ บนัดุง ยอกยาการ์
ตา สุราบายา และ ปาเล็มบงั ไดถู้กด าเนินคดีพร้อมกนัในหลายเมืองดงักล่าวในขอ้หาหม่ิน
ประมาท ประธานาธิบดีซูฮาโตแ้ละครอบครัว และก่อวินาศกรรมโครงการชองรัฐบาล18 
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4. กรณีการถ่ายภาพลึกลบั (1982 – 1985) 

การถ่ายภาพลึกลบัเป็นการปฏิบติัการลบัของรัฐบาล ซูฮาโตใ้นปี 1982 – 1985 
ส าหรับการแกปั้ญหาอาชญากรรมขั้นสูง ทหารท าการจบั การทรมานและการาาตกรรม
ต่อคนท่ีลุกล ้าในพ้ืนท่ี ท าให้ฝ่ายสิทธิขั้นพ้ืนฐานมนุษยเ์ปิดเผยผลการตรวจสอบว่ากรณี 
Petus เป็นการละเมิดสิทธิขั้นพ้ืนฐานมนุษยด์ว้ยจ านวนเหยือ่ท่ีมากกวา่ 10,00คน ท่ีเสียชีวิต
ท่ีถูกทรมาน ถูกจบั หรือท่ีสูญหาย สถาบนัความช่วยเหลือทางกฎหมายจาการ์ตาจึงให้การ
ป้องกนัความปลอดภยัแก่ผูท่ี้กลายเป็นเหยือ่ของ Petus 

5. กรณีท่าเรือจาการ์ตา (1984) 

ในกลางปี 1984 แผนการท่ีเกิดข้ึนใหม่โดยการประยุกต์ใช้หลักการเดียวท่ี
อินโดนีเซีย ส าหรับกลุ่มอิสลามปฏิเสธแผนดงักล่าวและน าเสนอในส่วนของการบรรยาย 
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนตอนท่ีทหารคนหน่ึงพยายามท่ีจะก าจดัแผนพบัในมสัยิด วยัรุ่นท่ีพบกบั
กองทัพดังกล่าวหลังจากนั้ นมีการต่อสู้จนเกิดการเผารถ  หลังจากนั้ น4คนได้ถูกจับ 
ตอบสนองต่อการจบักุมของ4คน เม่ือ12 กนัยายน 1984 นับพนัคนท่ีท าการบรรยายหลงั
จากนั้นตดัสินท่ีจะท าเพ่ือทา้ทายและประทว้งไปยงัส านกังานทหารส าหรับปล่อยตวัเพ่ือน
ท่ีถูกคุมขงั หลงัจากนั้นทหารก็ไดย้งิกราดใส่ผูป้ระทว้ง ถูกกล่าวหาว่ามีหลายร้อยคนถูกยิง
ตาย อยา่งไรก็ตามรัฐบาลเพียงแต่ยอมรับวา่มีผูถู้กา่า 18 คน และบาดเจบ็อีก 53 คน 

6. กรณี AM Fatwa (1984) 

Andi Mappetahang (AM) ก าเนิด 1939 คือหน่ึงในผูน้ าทางการเมืองของ
ศาสนาอิสลามท่ีถูกจบั ถูกด าเนินคดีและตอ้งโทษจบักุม18ปี โดยระบบการปกครองซูฮา
โตด้ว้ยค  าฟ้องจากการกระท าการโค่นลม้ AM FATWA และเพ่ือนร่วมงานของเขา ร่วมลง
นามในสมุดอุทธรณ์ ลงนามเหตุการณ์ท่ีท่าเรือขาการ์ตา้เม่ือ กนัยายน 1984 จนถูกจบักุม 
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พวกเขาจึงวิพากษ์วิจารณ์การท างานของรัฐบาลซูฮาโต้ ท่ีจบักุมพวกเขาในสิทธิทาง
การเมืองของคนอิสลามจนเพ่ือนร่วมงานของเขาท าการลงนามให้ซูฮาโต ้ตอ้งลงจากเกา้อ้ี
ประธานาธิบดี และ ไดรั้บอิสรภาพเต็มรูปแบบและตดัสิทธ์ทางการเมืองเม่ือ 17 สิงหาคม 
1998 

7. กรณี H.R. Dharsono (1984) 

ในปี 1984 HR Dharsono ถูกกล่าวหาว่าท าการโค่นลม้และน าไปสู่การวาง
ระเบิด ธนาคารแห่งหน่ึงในจาการ์ตา้ เขาถูกพิพากษา 10 ปี หลงัจากนั้น อุทธรณ์อีก 7 ปี   

8. กรณีโค่นลม้  Sri Bintang Pamungkas (1995) 

ในปี 1995 DR. Ir. Sri Bintang Pamungkas ก่อนท่ีศาลจะกล่าวหาในขอ้หาท า
การอาชญากรรมโค่นลม้ ตามบท 1 a b และ c uu หมายเลข11 /PNPS/1963 เพราะการ
ปฏิบติัท่ีท  าการส่งบตัรอวยพรด้วยเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัการเมืองด้วยการปฏิเสธการแต่งตั้ง
ประธานาธิบดีซูฮาโต ้เป็นประธานาธิบดีและดูถูกประธานาธิบดีซูฮาโต ้ในขณะท่ีเขาอยูท่ี่
เยอรมนั Sri Bintaถูกตดัสินจ าคุก 2 ปี 10 เดือน เม่ือ 8 พฤษภาคม 1996 

9. กรณีพรรคประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (PRD) (1996) 

กรณีพรรคประชาชนเพื่อประชาธิปไตย คือ เหตุการณ์ท่ีเร่ิมตน้จากค าสั่งการมี
ส่วนร่วมของพรรคประชาชนเพ่ือประชาธิปไตยในเหตุการณ์ 27 กรกฎาคม 1996 เป็นการ
กล่าวหาว่าพวกเขาเป็นคอมมิวนิส หัวหน้าพรรคประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย Budiman 
Sudjatikoในวนัท่ี 28 เมษายน 1997 ถูกพิพากษาให้จ  าคุก 13 ปี โดยผูพิ้พากษา เพราะพบ
หลกัฐานการบิดเบือนความจริงของรัฐบาลยคุระเบียบใหม่ ยกระดบัขบวนการชุมนุมและ
ไม่รับรู้ปัญจศิลาเป็นหน่ึงในหลักการของพรรค หลังจากยุคระเบียบใหม่ล่มสลาย 
ตลอดเวลา 3 ปีคร่ึง ไดถู้กนิรโทษกรรมโดยประธานาธิบดี เม่ือ 10 ธนัวาคม 1999 

 18



19 
 

10. กรณีการโค่นลม้ Muchtar Pakpahan (1996) 

เม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 1996, DR. Muchtar Pakpahan ไดถู้กพิจารณาคดีดว้ยค า
ฟ้องลม้ลา้ง หรือ ลอบท าลายอ านาจรัฐบาลท่ีตามกฎหมาย บทท่ี 1 ยอ่หน้าท่ี 1 การโค่นลม้
เร่ืองดงักล่าวเพราะค าสัง่ท่ีจะไม่ให้ซูฮาโตเ้สนอช่ือเขา้ชิงอีกคร้ังขอให้ซูฮาโตถูกด าเนินคดี 
ปัญหาและการเผยแพร่แผ่นพบัท่ีเก่ียวกบัสภาคองเกรส  Muchtar ถูกพิจารณาให้พน้ผิด
อย่างไรก็ตามฝ่ายโจทย์ได้ท  าการทบทวนการพิจารณาคดีแก่Mahkamah Agungและ 
Muchtar akhirnya จนทา้ยท่ีสุดถูกตดัสินให้จ  าคุกนานเป็นเวลา 4 ปี 

หลายตวัอย่างของกรณีการสนับสนุนในข้างต้นภายใต้ความช่วยเหลือทาง
กฎหมายไม่เพียงแค่มอบให้กับคนยากจนด้วยความเมตตา แต่ยงัถูกใช้ส าหรับเป็น
เคร่ืองมือทางการเมืองส าหรับการส่งเสริมประชาธิปไตยและการต่อตา้นรัฐบาลเผด็จการ 
สถาบนัความช่วยเหลือทางกฎหมายแมว้่าจะมอบพ้ืนท่ีทางการเมืองในการจดัตั้งพรรค
การเมือง อยา่งพรรคสหภาพประชาธิปไตยอินโดนีเซีย (PUDI) และพรรคประชาชนเพ่ือ
ประชาธิปไตย (PRD) ท่ีระบบการปกครองยคุระเบียบใหม่ในการจดัตั้งพรรคนอกจาก 3 
พรรค  ท่ีได้รับอนุญาตจากรัฐบาล นั่นคือ PPP พรรคร่วมกันพัฒนา PDI พรรค
ประชาธิปไตยอินโดนีเซีย และ Golkar จากจากนั้นสถาบนัความช่วยเหลือดา้นกฎหมายได้
ท  าการจดัระเบียบส าหรับการสนบัสนุนการรวบรวมส าหรับ องคป์ระกอบของประชาชน
พลเมือง เร่ิมจากนักศึกษาและนักวิชาการ ไปถึงชาวประมง แรงงาน เกษตรกร และ คน
ยากจนในเมือง จนกระทัง่ในยคุระบบการปกครองแบบเผด็จการยคุระเบียบใหม่ หลายฝ่าย
ดงักล่าวของสถาบนัความช่วยเหลือทางกฎหมายเป็นหวัจกัรของระบอบประชาธิปไตย 

E. ความช่วยเหลอืทางกฎหมายในพืน้ที่ความขัดแย้ง 

ในพ้ืนท่ีท่ีมกัจะมีความขดัแยง้ทางกฎหมายไม่สามารถท างานได้อย่างเต็มท่ี
เพราะความกดดนัจากอ านาจท่ีปฏิเสธการด ารงอยู่ของกฎหมาย จนกระทัง่กฎหมายไม่
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สามารถท าหน้าท่ีไดอ้ยา่งดี เพราะในพ้ืนท่ีดงักล่าวไม่มีพ้ืนท่ีส าหรับสถาบนัทางกฎหมาย
เพ่ือท าการบงัคบัใช้กฎหมาย ประสบการณ์ในอินโดนีเซีย ตวัอย่าง เม่ือคร้ังท่ีเกิดความ
ขดัแยง้ท่ีอาเจะห์ท่ีโปโซ และ อมับน แสดงให้เห็นว่ากฎหมายไม่สามารถกลายเป็นผู ้
บญัชาการในการแก้ปัญหาได้อีกในสังคมและถูกเปล่ียนโดยวิธีการใช้ความรุนแรงท่ีผิด
กฎหมายเป็นตวัเลือกหลกั 

ในสถานการณ์แบบนั้นข้ึนอยู่กบัประสบการณ์เชิงประจกัษค์วามล้มเหลวใน
การเขา้ถึงความช่วยเหลือทางกฎหมายแบบแผน ในทางกลบักนัรูปแบบความช่วยเหลือ
ทางโครงสร้างกฎหมายท่ีถูกปฏิบติัในหลายพ้ืนท่ีความขดัแยง้ แสดงให้เห็นการสนบัสนุน
ท่ีชดัเจนส าหรับประชาชน และกระบวนการแกปั้ญหาความรุนแรง เร่ืองน้ีแสดงให้เห็นว่า
ความช่วยเหลือทางโครงสร้างกฎหมาย นอกจากจะช่วยสนบัสนุนในกรณีความขดัแยง้ใน
แนวตั้ง นัน่คือ ระหว่างผูมี้อ  านาจ กบัประชาชนพลเมือง เช่นท่ี อาเจะห์ ติมอร์ตะวนัออก 
และปาปัว ท่ีมีบทบาทในการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ตามแนวนอน ตวัอยา่งท่ีเกิดข้ึนเช่น
ในโปโซ และอมับน ท่ีสถานบนัความช่วยเหลือทางกฎหมายเป็นหน่ึงในตวัแสดงส าคญั
ในการเกิดความเคล่ือนไหว สถาบนัความช่วยเหลือทางกฎหมายท่ีอมับน และสถาบนั
สร้างสันติภาพท่ีท าเฉพาะการแกปั้ญหาความขดัแยง้ ทีพ้ืนท่ีความขดัแยง้ และสร้างความ
สงบสุขในอินโดนีเซีย 

หลายกรณีตวัอย่างท่ีจดัการโดยสถาบนัความช่วยเหลือทางกฎหมายด้วยการ
เขา้ถึงความช่วยเหลือทางโครงสร้างกฎหมายในพ้ืนท่ีความขดัแยง้ ดงัต่อไปน้ี 

1. กรณี Dr. Thomas Wanggai (1988) 

Dr Thomas Wanggai จากองคก์รปาปัวเพ่ือเสรีภาพ ไดท้  าการรัฐประกาศเมอ
รันนีเซียตะวนัตกเม่ือปี 1988 Thomas ถูกจ าคุก 20 ปี และเสียชีวิตในคุกเม่ือปี 1996 
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เน่ืองจากโรคกระเพาะเร้ือรัง และภรรยาของเขาก็เช่นกนัไดถู้กร่วมจ าคุกเป็นเวลานาน 8 ปี 
เพราะมีส่วนร่วมในการเยบ็ธงชาติประเทศเมอรันนีเซียตะวนัตก19 

2. กรณีการโค่นลม้ซานตาครูซ (1991) 

กรณีน้ีเป็นการยิงผูป้ระทว้งในติมอร์ตะวนัออกท่ีป่าช้าซานตาครูซ ในเมือง
หลวงของดิลี  เ ม่ือ 12  พฤศจิกายน1991  ท่ี ถือการประท้วงของพวกเขากับรัฐบาล
อินโดนีเซีย ในพิธีฝังศพเพ่ือนร่วมงานของพวกเขา Sebastiao Gomes, ท่ีถูกยิงเสียชีวิตโดย
กองก าลงัอินโดนีเซียเม่ือเดือนก่อน จากเหตุการณ์นั้นประมาณ 200 คน เสียชีวิต และ
มากกว่า 400 คนได้รับบาดเจ็บ อย่างไรก็ตามผูเ้ขา้ร่วมทั้ง 5 คนดงักล่าว มีความผิดทาง
อาญาในการโค่นลม้รัฐบาลยคุระเบียบใหม่ นัน่คือ Joao Freitas da Camara, Fernando de 
Araujo, Virqilio da Silva, Aqapito Gordoso, dan Dominggus Barreto. สถาบนัความ
ช่วยเหลือทางกฎหมายท าการออ้นวอนฝ่ายสนบัสนุนอินโดนีเซีย หลงัจากยคุระเบียบใหม่
ล่มสลาย ประธานาธิบดี Abdurrahman Wahid จึงไดม้องนิรโทษกรรมให้แก่พวกเขา 

F. สภาพของกฏหมายในพืน้ที่ความขัดแย้ง 

 เง่ือนไขของกฎหมายในสถานการณ์ความขดัแยง้แตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัระดบั
ของความขดัแยง้ ในบางสถานการณ์ของความขดัแยง้ กฎหมายยงัสามารถใช้งานไดต้าม
ปรกติและสามารถท่ีจะลดความขดัแยง้ลงได ้แต่ทว่าสถานการณ์ความขดัแยง้มาถึงจุดสุด
ขีด กฎหมายก็ไม่สามารถใช้งานได้หรืออาจจะกล่าวสั้ นๆ ว่า สภาพอนัไร้ซ่ึงกฎหมาย 
เพราะโครงสร้างทางกฎหมายท่ีไร้ประสิทธิภาพ น่ีคือภาพรวมของกฎหมายในสถานการณ์
ของความขดัแยง้ 
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A .ระดบัแบบวกิฤต 

 ระดับวิกฤตเป็นระดับท่ีมีความขัดแยง้ได้รับด้วยการใช้ความรุนแรงใน
กระบวนการเรียกร้องโดยกลุ่มของฝ่ายตรงขา้ม ท่ีมีอยูใ่นระดบัน้ีจะถูกละเลยโดยคู่กรณีใน
ขอ้พิพาทและเหตุการณ์ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนเป็นระยะ ๆ ผูค้นยงัคงสามารถท่ีจะไปไหน
มาไหนไดอ้ยา่งอิสระและมีโซนท่ีปลอดภยั ปฏิเสธไม่ไดว้่าเง่ือนไขทางกฎหมายในระดบั
น้ี ถูกแต่งแตม้เฉกเช่นกบัอาชญากรรมทัว่ไปท่ีถูกละเมิดโดยฝ่ายท่ีขดัแยง้กนั เช่น การ
าาตกรรมการอุม้ (ลกัพาตวั) การปลน้ การคุมขงัโดยพลการและอ่ืนๆ  

 อย่างไรก็ตามยงัคงมีความเป็นไปได้ว่าฝ่ายท่ียินดีท่ีจะเป็นส่ือกลางและยงัคง
เคารพในตวับทกฎหมายและมีโครงสร้างทางกฎหมายท่ีดีและมีประสิทธิภาพ 

B.ระดบัความรุนแรงแบบจ ากดั 

 ในระดบัของการใช้ความรุนแรงแบบจ ากดั ความแตกต่างระหว่างกลุ่มและ
ความพยายามท่ีจะท าให้การเรียกร้องหรือท่ีจะด าเนินการโดยไม่ใช้แนวทางสันติวิธีและ
การใช้กลไกท่ีมีความละเอียดอย่างเป็นทางการท่ีมีอยู่ แต่จะกระท าโดยใช้ความรุนแรง
อยา่งเป็นระบบ ซ่ึงทั้งสองฝ่ายเช่ือวา่การใชค้วามรุนแรงเป็นกลไกท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายท่ี
ควรท าเพ่ือประโยชน์ของการจบเกมส์ ยติุเหตุการณ์การ ระงบัขอ้พิพาทท่ีมีอยูม่ากกว่าการ
ใชค้วามถูกตอ้งและความสงบสุข 

 ในระดบัของการใชค้วามรุนแรงน้ีป่ันหวัโดยทั้งสองฝ่ายท่ีเกิดข้ึนในระบบและ
ดูเหมือนว่าจะเป็นส่ิงปกติ แต่ไม่ทั้งหมดการกระท าความรุนแรงสามารถสร้างความเป็น
ธรรมการอีกด้วย การใช้กองก าลงัทหารท่ีมีไวใ้ช้ปราบปรามผูก่้อความไม่สงบ หรือผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัการใชรุ้นแรงเช่นท่ีจะท าลายกองก าลงักบฏอยา่งต่อเน่ือง แต่ในเวลาเดียวกนัก็
ใช้กองก าลงัทหารเพ่ือปกป้อง พิทกัษรั์กษา ผูค้นในพ้ืนท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีความขดัแยง้อีกดว้ย 
ช่วงน้ีเป็นลกัษณะโดยทัว่ไปการประยกุตใ์ชก้ฎหมายของสงครามหรือกฎหมายฉุกเฉิน 
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C.ระดบัความรุนแรงขนาดใหญ่ 

 ในระดบัของการใชค้วามรุนแรงในระดบัน้ีจะใช้เป็นเคร่ืองมือเพียงหรือกลไก
ในการแกไ้ขความแตกต่างระหว่างสองกลุ่มและด าเนินการโดยไม่ค  านึงถึงการปรากฏตวั
ของคนท่ีติดอยูใ่นนั้น ความพยายามท่ีจะจ ากดั การใช้ความรุนแรงในการแกปั้ญหาความ
ขดัแยง้และจ านวนเหยือ่หรือผูสู้ญเสียไปจากการใชค้วามรุนแรงโดยทั้งสองฝ่ายจะเพ่ิมมาก
ยิ่งข้ึน เพราะความรุนแรงแบบปกติและโดยไร้ขีดจ ากดัต่อการขจดัความรุนแรงต่อกลุ่ม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งและได้น าไปสู่การา่าล้างเผ่าพนัธุ์หรือ การเข่นา่าล้างบาง สภาพ
กฏหมายในระดบัน้ี คือ สถาพกฎหมายท่ีเลวร้ายท่ีสุดแลว้ จุดน้ีเสมือนกบัสถานท่ีท่ีไร้ซ่ึง
กฎหมายต ารวจไม่ได้ท  าหน้าท่ีอย่างท่ีควรจะเป็น ศาลมีความอ่อนแอมากเน่ืองจากผู ้
พิพากษาไม่มาประชุมหรือเกิดความกลัวในระดับน้ีโครงสร้างทาง  สังคมจะกลายเป็น
โครงสร้างสงคราม การจดัระเบียบกลุ่มท่ีขดัแยง้กนัในตวัเองเช่นเดียวกบัทหารจะแบ่ง
ออกเป็นหน่วยงานส าหรับการท าสงคราม เช่น ผูบ้งัคบับญัชาการ ผูบ้ญัชากองทพั ทหาร
และอ่ืนๆ20 

D.ระดบัแก้ปัญหา 

 ก่อนท่ีจะมีระดับการด าเนินการเสร็จสมบูรณ์จะมีระดับของการลดความ
รุนแรง ในการลดระดบัของการใช้ความรุนแรงความขดัแยง้และการใช้ความรุนแรงโดย
บุคคลไปสู่ความขดัแยง้ไม่ได้เกิดข้ึนอีกคร้ัง แต่มนัก็เป็นเพียงชั่วคราวและยงัคงมีความ
เป็นไปไดท่ี้จะเปล่ียนอีกคร้ังในความขดัแยง้รุนแรง จ ากดั หรือขนาดใหญ่ 

 ในระดับการด าเนินการเสร็จสมบูรณ์มีความพยายามท่ีจะสร้างหรือสร้าง
สถาบนัของรัฐบาลอยา่งเป็นทางการในภูมิภาคหลงัความขดัแยง้ท่ีด าเนินการร่วมกนัโดย
ทั้งสองฝ่ายก่อนท่ีจะเกิดความขดัแยง้ หวงัว่าการท างานร่วมกนัจะท าในระดบัน้ีจะผลิตท่ี
มัน่คงความสงบสุขในพ้ืนท่ีหลงัความขดัแยง้ 
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ระดบัความ
ขดัแยง้ 

โครงสร้าง
กฎหมาย 

กฎหมายสาร
บญัญติั 

วฒันธรรมทางกฎหมาย  

ระดบัวิกฤต - เจา้หนา้
ท่ียงัคง
ท างาน
ปกติ 

- มีการ
บงัคบั
ใช้
กฎหมา
ยอยา่งมี
ประสิท
ธิภาพ 

เน้ือหาของ
กฎหมาย
ยงัคงเป็น
ปกติ แมว้า่ใน
ระดบัน้ี
กฎหมายสาร
บญัญติั
สามารถลม้
ลา้งได ้

- กฎหมายและหน่วยงานยงัคงไดรั้บการ
ยอมรับ แมว้า่ในทางปฏิบติัจริงแลว้ จะเร่ิม
ไม่เช่ือในกฎหมายก็ตาม 

- กฎหมายสามารถเป็นช่องทางในการ
ป้องกนัความขดัแยง้ 

ระดบัท่ีความ
รุนแรงมี
ขีดจ ากดั  

- เจา้หนา้
ท่ีเร่ิม
บงัคบั
ใช้
กฎหมา
ยไม่
ไดผ้ล 

- ทหาร
เร่ิมใช้
อ  านาจ 

- เร่ิมใชก้ฎ
อยัการศึก 

- เร่ิมมีการ
ประกาศให้
เป็นพ้ืนท่ีเขต
ปกครองโดย
ทหาร มีการ
ใชก้ฎอยัการ
ศึกและ
กฎหมาย

- กฎหมายไม่ใช่ช่องทางการแกปั้ญหาความ
ขดัแยง้ 

- ความรุนแรงท่ีจริงแลว้ คือ ฝ่ายท่ีขดัแยง้กนั 
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ฉุกเฉินอ่ืนๆ 

ระดบัท่ี
รุนแรงมาก 

- เจา้หนา้
ท่ีบงัคบั
กฎหมา
ยไม่
สามารถ
ท างาน
ได ้

- เจา้หนา้
ท่ีศาล
และ
อยัการ 

- ทหาร
เขา้มามี
บทบาท
ทั้งหมด 
รวมทั้ง
ใน
บทบาท
รัฐบาล 

- ไม่มีกฎหมาย
ทอ้งถ่ิน 

- ยงัสามารถใช้
กฎหมาย
มนุษยธรรม
ได ้

- ประชาชนทรายอยูแ่ลว้ว่าไม่มีกฎหมาย 

- ความรุนแรงถือเป็นวิธีการเดียวท่ีจะ
แกปั้ญหาความขดัแยง้ 

 

ระดบัสุดทา้ย - เจา้หนา้
ท่ีบงัคบั
ใช้

- กฎหมายสาร
บญัญติัเร่ิม
กลบัสู่ความ

- ผูค้นเร่ิมยอมรับสถาบนัทางกฎหมาย 

- กฎหมายเร่ิมเป็นท่ีน่าเช่ือถือและถูก
น ามาใชแ้กปั้ญหาความขดัแยง้ 
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กราฟแสดงในหน้าที่ 72ระดบัขั้นของความขัดแย้งพร้อมตัวบ่งช้ีสถานะ 
 

กฎหมา
ยเร่ิมท า
งาน 

- ทหาร
คืนการ
ด าเนินง
าน
ให้กบั
รัฐบาล
พลเรือน 

สงบ 

- ยกเลิกการใช้
กฎหมาย
ฉุกเฉิน 

- มีกฎหมาย
ใหม่เพ่ือ
ป้องกนัความ
ขดัแยง้ 

- มีการอภยั
โทษ นิรโทษ
กรรม และ
การยกเลิก 

- มี
คณะกรรมาธิ
การ
ประนีประนอ
มเพื่อความ
สมานฉนัท ์

- สงัคมมีบทบาทท่ีส าคญัในการส่งเสริมให้
มีการบงัคบัใชก้ฎหมาย 
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 ขั้นตอนดงักล่าวขา้งตน้เป็นขั้นเป็นตอนและในขณะเดียวกนัก็ไม่เสมอไป แต่
สามารถเกิดข้ึนไดท่ี้สุ่มผนัผวนหรือแมก้ระทัง่วกไปวกมา ตวัอยา่งเช่นขั้นตอนของการใช้
ความรุนแรงท่ี จ ากดั อาจจะเปล่ียนเป็นขั้นวิกฤตแลว้กา้วขา้มข้ึนไปได้อยา่งรวดเร็วกลบั
เขา้มาในขั้นตอนของการใช้ความรุนแรงและความรุนแรงแบบจ ากดั อายุการใช้ความ
รุนแรงแบบจ ากดั ก็สามารถกระโดดข้ึนรอบและรอปะทุข้ึนอีกคร้ังก็ได้ในฐานะท่ีเป็น
ขั้นตอนของความขดัแยง้ ซ่ึงแต่ละคนมีปัจจยัท่ีก าหนดและตวัช้ีวดัผลกระทบทางสังคม
และทางการเมืองท่ีแตกต่างกนัแลว้ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายท่ีจะตอ้งรับรู้ตั้งแต่ขั้น
เร่ิมตน้ของความขดัแยง้และตวัช้ีวดัของสังคมการเมืองท่ีถูกตอ้งเผชิญด าเนินต่อไปและ
ขั้นตอนของความขัดแยง้ทุกอย่างชัดเจนตรวจสอบส่ิงท่ีกลยุทธ์ความช่วยเหลือทาง
กฎหมายจะถูกน ามาใช ้

 ส าหรับประสบการณ์กรณีศึกษาของอินโดนีเซียแสดงให้เห็นว่าการให้ความ
ช่วยเหลือทางกฎหมายในพ้ืนท่ีของความขดัแยง้ในช่วงการปกครองแบบเผด็จการจะ
แตกต่างกนัดว้ยความช่วยเหลือทางกฎหมายในความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลาของการ
เปล่ียนแปลงทางการเมือง 

 ในระบอบการปกครองเผด็จการเ ม่ือกฎหมายถูกน าม าใช้เ พ่ือปกป้อง
ผลประโยชน์ของอ านาจรัฐและความขดัแยง้ไดรั้บการออกแบบมกัจะเสริมสร้างความชอบ
ธรรมของรัฐบาลความช่วยเหลือทางกฎหมายในพ้ืนท่ีของความขดัแยง้เป็นเร่ืองยากมาก
ข้ึนเพราะตวัเลือกท่ีจ ากดัท่ีสามารถน ามาใชส้ าหรับการสนบัสนุน 

 การเปล่ียนแปลงทางการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยเม่ือการเปิด
กวา้งทางการเมืองเร่ิมท่ีจะพฒันากลายเป็นโอกาสในการสนบัสนุนท่ีแพร่หลายมากข้ึน แต่
ในทางกลบักนัในเวลาน้ีถูกท าเคร่ืองหมายโดยบทบาทท่ีเพ่ิมข้ึนของนกัแสดงท่ีไม่ใช่รัฐ
เป็นผูก้ระท าความรุนแรงในพ้ืนท่ีความขดัแยง้ในอินโดนีเซีย 
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G. ภายใต้บริบทของอนิโดนีเซีย5สถานการณ์ฉุกเฉินพลเรือนและสถานการณ์
ฉุกเฉินทหาร : 

 ในประเทศอินโดนีเซียขั้นตอนของการใช้ความรุนแรงและการละเมิด การ
จ ากดักฎหมายและนโยบายท่ีจะด าเนินการมกัจะมีภาวะฉุกเฉินทางแพ่งหรือกฎอยัการศึก 
เง่ือนไขเหล่าน้ีจะตอ้งก าหนดวิธีการโครงสร้างและวฒันธรรมของกฎหมายในพ้ืนท่ีของ
ความขดัแยง้ ในประเทศอินโดนีเซียไดเ้คยใช้กฏเหล่าน้ีในกบัพลเรือนในอาเจะห์ ปาปัว 
ติมอร์เลสเตและอมับน ในขณะท่ีการต่อสู้กฎหมายก่อตั้งข้ึนในอาเจะห์จนถึงปี 200421 
พระราชบญัญติัฉบบั 23 ฉบบัท่ีจดัตั้งข้ึนโดยประธานาธิบดีในปี 1959 ว่าดว้ยการก าหนด
สถานะของกฏอยัการศึกหรือหรือพรบ.ฉุกเฉิน เม่ือ22         

1 )  การรักษาความปลอดภยัหรือกฎหมายและระเบียบทัว่ดินแดนหรือเป็นส่วน
หน่ึงของดินแดนของสาธารณรัฐอินโดนีเซียเกิดการก่อจลาจลการจลาจลหรือภยัพิบติัทาง
ธรรมชาติ เกรงวา่ไม่สามารถแกไ้ขหรือจดัการไดโ้ดยวิธีการปกติ 

2 )  เกิดสภาวะแห่งสงครามหรืออนัตรายจากการสงคราม เกรงว่าไม่สามารถรักษา
ดินแดนของสาธารณรัฐอินโดนีเซียในทางใดทางหน่ึง 

3 )  ภูมิประเทศท่ีอยูใ่นสภาวะสถานการณ์พิเศษหรือสภาวะเฉพาะท่ี เกรงว่าจะเป็น
ภยัร้ายอนัน่ากลวัและอาจเป็นภยัคุกคามของประเทศ 

 ความแตกต่างระหวา่งฉุกเฉินทางแพง่และกฎอยัการศึกอยูใ่นพ้ืนท่ีผูป้กครองผู ้
มีอ  านาจก าหนดและกฎหมายท่ีใช้บงัคบั ในกรณีฉุกเฉินพลเรือนแล้วท่ีจะกลายเป็น
ผูป้กครองเป็นพ้ืนท่ีหวัเป็นภูมิภาคฉุกเฉินทัว่ไปอ านาจการช่วยเหลือจากผูบ้ญัชาการทหาร
สูงสุดของทหารท้องถ่ินผูบ้ญัชาการทหารสูงสุดของต ารวจทอ้งถ่ินและหัวหน้าอยัการ
ทอ้งถ่ินสูงสุด ในขณะท่ีในกรณีฉุกเฉินทหารมีอ านาจฉุกเฉินทหารภูมิภาคท่ีจดัข้ึนโดย
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หัวหน้าทหารทอ้งถ่ินท่ีต  ่าเป็นผูบ้ญัชาการของทหารราบช่วยเหลือจากหัวหน้าทอ้งถ่ิน
หวัหนา้ต ารวจและหวัหนา้อยัการทอ้งถ่ิน23 

 แต่ละอ านาจฉุกเฉินขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะท าให้กฎหมายท่ีถือว่าเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็น
ส าหรับการสัง่ซ้ือของประชาชนและความมัน่คงของภูมิภาค การให้กฎระเบียบท่ีจะจ ากดั 
การแสดงออกต่างๆ การพิมพห์รือเผยแพร่ประกาศการจดัส่งการจดัเก็บและการกระจาย
การคา้และการวาดภาพหรือ ถ่ายรูป นอกจากน้ีประมวลกฎหมายแพ่งฉุกเฉินอ านาจสงวน
สิทธ์ิในการยึด, คน้หา, หาสนทนาทั้งหมด จ ากดั ขอ้มูลข่าวสารการประชุม จ ากดั พ้ืนท่ี
และอ่ืนๆ ในช่วงกฎอยัการศึกมีอ านาจเช่นเดียวกบักฎอยัการศึกทัว่ไปฉุกเฉินอ านาจคู่กบัผู ้
มีอ  านาจในการด าเนินการสงครามของทุกต าแหน่งหรือ องคก์ร ท่ีจบักุมคนยี่สิบวนัและท า
ให้มีการจบักุมห้าสิบวนั ในทางตรงกนัขา้มกบัสภาวะปกติในอินโดนีเซียท่ีถูกจบักุมเป็น
เพียงหน่ึงในยี่สิบส่ีชั่วโมงและการคุมขงัส าหรับยี่สิบวนั แตกต่างไปจากสภาพปกติซ่ึง
สิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน แต่ในกรณีฉุกเฉินทางแพ่งและขอ้ จ ากดั กฎอยัการศึก
ดา้นสิทธิมนุษยชนท่ีไดรั้บอนุญาตจากเจา้หนา้ท่ี 

 เง่ือนไขฉุกเฉินดงักล่าวขา้งตน้จะก าหนดวิธีการกลยทุธ์การสนบัสนุนจะไดรั้บ
การด าเนินการโดยคนท่ีให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายในพ้ืนท่ีความขดัแยง้ ภยั
คุกคามของแรงงานความช่วยเหลือทางกฎหมายและสิทธิมนุษยชนมากข้ึนอยา่งแน่นอน 
โครงสร้างทั้งหมดจะข้ึนอยูก่บักฎหมาย ผูค้รองอ านาจแน่นอน  (พลเรือน    /ทหาร  )เพ่ือให้
การละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นเร่ืองยากท่ีจะด าเนินการในภูมิภาค ตวัอยา่งเช่น มีบทบาท
ส าคญัในผลพวงของจาการ์ตาและในประชาคมระหว่างประเทศในการกลัน่กรองและ
วิพากษวิ์จารณ์กฎอยัการศึกในอาเจะห์ 

 เง่ือนไขขา้งตน้จะแตกต่างกนัถ้าเราเปรียบเทียบกบักันสถานการณ์ทางด้าน
กฎหมายในสถานการณ์ปกติ  ในสถานการณ์ปกติการบงัคบัใช้กฎหมายท่ีมีประสิทธิภาพ
เจา้หน้าท่ีบงัคบัใช้กฎหมายในการท างานปกติและไม่มีการบงัคบัใช้กฎหมายส่วนกลาง
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หรือพร้อมเสมอโดยตรวจสอบและถ่วงดุลโค่นลม้กฎหมายทหารหรือกฎอยัการศึกอยา่ง
รวดเร็ว คนเช่ือวา่กระบวนการทางกฎหมายในการแกไ้ขปัญหาหรือความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน 

 

แผนภูมิท่ี 1 สภาวะกฎหมายในสถานการณ์ทัว่ไป 

 

H. กลยุทธ์ค่าของความช่วยเหลอืทางกฎหมาย 

 มีความหลากหลายในเชิงกลยทุธ์ในการสนบัสนุนการใช้กฎหมายเพ่ือส่งเสริม
สนัติภาพ  

1. ลดความเส่ียง 

สาร: 
ไมม่ีกฎหมายท่ีถกูโคน่ล้ม 

กฎหมายทหาร หรือกฎอยัการศกึ 
อ านาจสงูสดุของพลเรือน แสดงให้
เห็นถึงนโยบายทางกฎหมาย 

วฒันธรรม: 
ประชาชนเช่ือวา่กฎหมายคือช่องทางท่ีมี

ประสิทธิภาพส าหรับการแก้ปัญหา ประชาขน
หลีกเลี่ยงความรุนแรงและขึน้อยู่กบัการบงัคบัใช้

กฎหมาย 

โครงสร้าง: 
อปุกรณ์การท างาน
โดยทัว่ไป และการบงัคยัใช้
กฎหมายอยา่งมี
ประสิทธิภาพ   
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 ใช้วิธีน้ีสามารถลดความเส่ียงของการสนบัสนุนทางกฎหมายในการส่งเสริม
สนัติภาพหรือแกปั้ญหาความขดัแยง้ เพราะน่ีคือช่องทางการสนบัสนุนทางกฎหมายอยา่ง
เป็นทางการท่ีมีอยู่และได้รับการยอมรับโดยคู่กรณีในขอ้พิพาท วิธีการสนับสนุนท่ีไม่
ถูกตอ้งตามกฎหมายเป็นมกัจะเป็นวิธีการทางการเมืองท่ีมกัจะไดรั้บการต่อตา้นจากอีกฝ่าย
ไปสู่ความขดัแยง้ นอกจากน้ียงัมีความเส่ียงท่ีจะเกิดการลดลงของอาชีพของประชาชนหลงั
ได้รับการคุม้ครองตามกฎหมายในการท าเช่นการสนับสนุนการท างาน หากคู่กรณีไปสู่
ความขดัแยง้ท่ีมีภาครัฐและภาคประชาสงัคมท่ีรัฐบาลจะใชค้วามเส่ียงของการวิจารณ์อยา่ง
กวา้งขวางถา้เร่ืองท่ีจะรบกวนการท างานสาธารณะ ทนายเช่นการจบักุมหรือคุมขงั แมว้่า
ภยัคุกคามความปลอดภยัถาวรไม่สามารถหลีกเล่ียงสถานะเป็นคนช่วยเหลือทางกฎหมาย
ให้ความคุม้ครองมากกวา่ความช่วยเหลือทางกฎหมาย 

2. มันมีความชอบธรรมที่แข็งแกร่งและมีอ านาจต่อรองมากกว่า 

 การท างานและให้การช่วยเหลือทางกฎหมายในความขดัแยง้มีความชอบธรรม
ท่ีแข็งแกร่งและอ านาจต่อรองเน่ืองจากปัจจยัหลายประการ ซ่ึงได้แก่  การมีบทบาทร่วม

ของนักพิทกัษ์สิทธ์ิของประชาชน อาชีพทนายความเป็นอาชีพท่ีถือว่าเป็นอาชีพท่ีมีทั้ง
เกียรติและศกัด์ิศรี ทุุกคนไม่สามารถใช้เงินซ้ือไดอ้ยา่งง่ายดายหรือเป็นทนายความและ
ถือไดว้่าทนายความไดรั้บการยกย่องว่าเป็นหน่ึงในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายท่ี
ถูกตอ้งในการตรวจสอบและการเปิดเผยขอ้มูลเพ่ือความสงบสุข 24ประการท่ีสอง ความ
ช่วยเหลือทางกฎหมายในพ้ืนท่ีของความขดัแยง้ตอ้งมีองคก์รชุมชนหรือสังคมท่ีให้การใส่
ใจ กิจการของชุมชนน าไปสู่ความแข็งแกร่งและอ านาจต่อรองมากข้ึนกว่าการใช้วิธีการท่ี
เกินการสนบัสนุนทางกฎหมาย 
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3. ลดการตีตรา 

 คนท่ีปกป้องกลุ่มกบฏมักจะคิดว่าเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มกบฏ ในท านอง
เดียวกนัในความขดัแยง้ของคนท่ีวิพากษวิ์จารณ์การใช้ความรุนแรงของกลุ่มมกัถูกมองว่า
เป็นผูพิ้ทกัษข์องกลุ่มอ่ืนๆ ท่ีอยูใ่นความขดัแยง้ ตวัอยา่งเช่น Munir Thalib ในการวิจารณ์
ความขดัแยง้อมับน การยกย่องว่าเป็นผูพิ้ทกัษข์องกลุ่มคริสเตียน25เม่ือถูกวิพากษวิ์จารณ์
แบบรุนแรงโดยกลุ่มมุสลิม ในทางตรงกนัขา้มการยกย่องว่าเป็นป้อมปราการของกลุ่ม
อิสลามถา้วิพากษวิ์จารณ์ความรุนแรงโดยกลุ่มท่ีนบัถือศาสนาคริสต์ น้ียงัสะทอ้นให้เห็น
ในแง่ของการปกป้องกรณีของนกัโทษการเมืองในปาปัวท่ีช่วยเหลือคนงานตามกฎหมาย
หรือองคก์รความช่วยเหลือทางกฎหมายถือเป็นลูกไล่ต่างประเทศไม่รักชาติและกองหลงั
กบฏ 

 อย่างไรก็ตามแนวทางการสนับสนุนทางกฎหมายท่ีสามารถลดความอปัยศ
เพราะกฎหมายถือว่าเป็นท่ีเป็นกลาง ในอมับนเคล่ือนไหวถือว่าเป็นความช่วยเหลือทาง
กฎหมายท่ีเป็นกลางเพ่ือท่ีจะน ามาซ่ึงสงครามฝ่ายตั้งแต่ผูน้  าศาสนาผูน้ าแบบดั้งเดิมผูห้ญิง
นกัข่าวทนายความ ท่ีเขา้ขา้งอีกฝ่ายหน่ึงในสงคราม 

4. เปลีย่นวกิฤติเป็นโอกาส 

 ความช่วยเหลือเหยียวยาทางกฎหมายอย่างสม ่าเสมอนั้นเปิดโอกาสต่างๆ 
ส าหรับความส าเร็จของการเรียกร้อง มีอยา่งน้อยสองอยา่งดว้ยกนั ขั้นตอนการสนบัสนุน

นั้น มีดงัน้ี ประการแรกการด าเนินคดีเป็นเส้นทางของความยติุธรรมไม่ว่าจะเป็นทางแพ่ง
ทางอาญาของรัฐในการบริหารหรือการบริหารงานของรัฐ มีความหลากหลายของทฤษฎี
เช่นทฤษฎีการละเมิดสิทธิเราสามารถฟ้องไดใ้นรูปแบบต่างๆ ของการด าเนินการอนัไม่พึง
ประสงคท่ี์เป็นผลพวงมาจากความขดัแยง้  ส่วนประการท่ีสองนั้นคือ ไม่ถูกขอด าเนินคดี
หรือไม่มีการพิจารณาคดี ก่ิงตุลาการเช่นการไกล่เกล่ียและการเจรจาต่อรอง เส้นทางน้ียงั
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สามารถเป็นการเมืองไม่ใช่การพิจารณาคดีเป็นพิจารณาว่ิงเตน้แคมเปญสาธารณะแถลง
ข่าวการสาธิตและกิจกรรมอ่ืนๆ  ท่ีจะมาชุมนุมสนับสนุนเพ่ือสันติภาพ แมก้ระทัง่การ
สนับสนุนทางกฎหมายท่ีสามารถปรับท่ีผิดกฎหมายอย่างเป็นทางการเพราะสารจะตอ้ง
เกินกว่าท่ีกฎหมายอยา่งเป็นทางการท่ีมีอยูเ่ช่นการละเมิดสิทธิจะปฏิเสธท่ีจะจ่ายภาษีการ
นดัหยุดงานและการประกอบอาชีพ การระดมมวลชนและหน่วยงานราชการในสถานท่ี
เชิงกลยทุธ์และ รูปแบบอ่ืนๆ ของการเปล่ียนแปลงทางสงัคมหรือนโยบายท่ีถูกงานโดยไม่
เป็นธรรม 

I. การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายในพืน้ที่ความขัดแย้ง 
 ในแนวคิดของการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายโครงสร้างสาธารณะ ทนาย
สาธารณะ (Public  Interest Lawyer (ไม่ไดเ้ป็นนกัแสดงหลกัในการสนบัสนุน ทนาย
สาธารณะน าไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถและเก่ียวขอ้งกบันกัแสดงคนอ่ืนนอกเหน่ือจาก
ทนายความเช่น นักกฏหมายผู ้น าชุมชน ผู ้น าศาสนา นักเรียนนักศึกษา นักเรียกร้อง
สนัติภาพ นกัข่าวและนกัแสดงอ่ืนๆ 

 ทนายความของประชาชนในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายในพ้ืนท่ีความ
ขดัแยง้ควรจะสามารถจดัระเบียบผูมี้ส่วนไดเ้สีย ผลประโยชน์จนกระทัง่สามารถท่ีจะยา้ย
ร่วมเพ่ือส่งเสริมสนัติภาพ ในอมับน ทนายสาธารณะจริงจดันกัแสดงท่ีส าคญัของสงคราม
ฝ่ายในการเจรจาการวางแผนและก ากบัเพ่ือให้นกัแสดงท่ีส าคญัสามารถท่ีจะแพร่กระจาย
จิตวิญญาณของความสงบสุขให้กบัคนของเขา ทนายสาธารณะน ามารวมกนัผูห้ญิงจาก
สงครามต่างๆ ผูน้ าศาสนากบัผูน้ าทางจิตวิญญานนกัข่าวผูใ้ห้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย 
ดงันั้นแตกต่างจากความขดัแยง้โดยทัว่ไปทนายความความขดัแยง้ทางสังคมสามารถท า
หน้าท่ีเป็นผูอ้  านวยความสะดวกผูน้ าการน าไปสู่ขั้นตอนการสร้างสันติภาพ เช่นเดียวกบั
นกัเคล่ือนไหวสนัติภาพผา่นช่องทางนอกศาล 
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 ในพ้ืนท่ีของความขดัแยง้องค์กรภาคประชาสังคมมีบทบาทส าคญัมาก แมว้่า
องค์กรภาคประชาสังคมมกัจะติดอยู่เพียงแค่ในการแข่งขนัระหว่างองค์กรภาคประชา
สงัคมท่ีตวัเองและแนวคิดท่ีไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชน ทนายสาธารณะ
มกัจะเป็นผูอ้  านวยความสะดวกระหวา่งองคก์รภาคประชาสงัคม  

 มนัเป็นขอ้ผิดพลาดหากทนายความหรือองค์กรความช่วยเหลือทางกฎหมาย
ตอ้งการท่ีจะแกปั้ญหาความขดัแยง้ในภูมิภาค แต่ยงัคงใช้วิธีการแบบเดิมและจ ากดัตวัเอง
ในการท างานในการช่วยเหลือการได้ยินฝ่ายท่ีขดัแยง้กนัหรือนักโทษการเมือง การให้
ความช่วยเหลือในปัญหาพ้ืนฐานอ่ืนๆ จะยงัคงอยูแ่ละจะปรากฏในช่วงเวลาระหว่างสาเหตุ
หรือแหล่งท่ีมาของความขดัแยง้ใดๆ ท่ีไม่ไดรั้บการแกไ้ข26 
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บทที่ 3 กลยุทธ์การให้ความช่วยเหลอืด้านกฎหมายภายในพืน้ที่ความขัดแย้งที่อนิโดนีเซีย 

เหตุการณ์ ปาปัว 

บทน า 
ภูมิศาสตร์และประชากร 

ปาปัว คือช่ือเรียกของเกาะท่ีตั้งอยู่
บ ริ เ วณปล า ย ตะ วัน ออก ข อ ง
อิ น โ ด นี เ ซี ย มี พ้ื น ท่ี ข น า ด 
413.577, 34 ตารางกิโลเมตร  พ้ืนท่ีน้ี
ส่วนใหญ่ยงัคงเป็นป่าธรรมชาติ
หรือป่าเขตร้อน  พ้ืนท่ีธรรมชาติ
เ งี ย บ ส ง บ ส ว ย ง า ม ม า ก น้ี 
ประกอบดว้ยพ้ืนท่ีภูเขาท่ีมีหิมะปก

คลุมอยู่ด้านบน หุบเขาท่ีมีขนาดใหญ่และขนาดเล็ก แม่น ้ าไหลผ่าน พ้ืนท่ีส่วนใหญ่มี
โครงสร้างท่ีดินแบบหนองน ้ าในท่ีราบลุ่มและหินท่ีมีแร่ธาตุและทรัพยากรทางธรรมชาติ
อ่ืน ๆ ท่ีมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงมาก     

 เกาะขนาดใหญ่น้ีถูกขนาบอยูร่ะหวา่งมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลอาราฟูราซ่ึง
ยื่นออกมาในส่วนของภาคเหนือและส่วนของภาคใต้ ขณะเดียวกนัส่วนตะวนัออกคือ 
ปาปัวนิวกินีและในส่วนตะวนัตกเป็นเกาะเรียงรายท่ีรวมอยูใ่นเขตการปกครองของจงัหวดั
โมลุกกะและจงัหวดัมาลุกุเหนือ 
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 นอกจากความมัง่คัง่ของธรรมชาติของเกาะน้ียงัมีช่ือเสียงด้านความงามของ
ธรรมชาติและความมัง่คัง่ของพืชพรรณและสัตวท่ี์เป็นเอกลกัษณ์และโดดเด่นเกาะแห่งน้ี
คือบา้นขนาดใหญ่ของนก Cenderawasih และ นก Cassowary และมีความหลากหลายของ
สายพันธุ์พืชและสัตว์อ่ืน  ๆเฉพาะในถ่ินปาปัว ในส่วนภาคใต้ เฉพาะท่ี  เมอเราเก 
)Merauke( พวกเราสามารถพบจิงโจท่ี้ถือวา่เป็นสตัวป์ระจ าชาติของประเทศออสเตรเรีย 

 ในเขตปกครองบริเวณน้ีมีพ้ืนท่ีขนาด 413,577.   34    ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่
ระหวา่ง 2 จงัหวดั คือ เมืองหลวงช่ือ จายาปุระ ของจงัหวดัปาปัว และเมืองหลวงช่ือ มาโน
กวา่ริ (Manokwari) ของจงัหวดัปาปัวตะวนัตก ในจงัหวดัปาปัวมี อ าเภอ มากถึง 29 อ าเภอ 
ขณะเดียวกนัปาปัวตะวนัตกมี 13 อ าเภอ 

จงัหวดัปาปัวมีประชากรจ านวน 2,928,750 คน เป็นเพศชายจ านวน  1,544,785 คน เป็น
ผูห้ญิง   1,383,965 คน27  ขณะเดียวกันในจงัหวดัปาปัวตะวนัตกมีจ านวนประชากร 
816,280 คน ประกอบดว้ย ผูช้ายจ านวน 431,957 คน และเป็นผูห้ญิงจ านวน 384,323 คน 
ดงันั้นจ านวนประชากรในเกาะน้ีมีทั้งหมด 3,745,030 คน28 

ในปี 2011 การนับถือศาสนาของประชากรในจงัหวดัปาปัว 62.19 % นับถือ
ศาสนาคริสตนิ์กายโปรเตสแตนตเ์ป็นจ านวนมากท่ีสุด ในขณะเดียวกนัประชากรท่ีนบัถือ
คริสต์นิกายคาทอลิคมีจ านวน 24.39  % นอกจากนั้น จ านวนผูน้ับถือศาสนาอิสลามเป็น
จ านวนร้อยละ 13.15 %  และส่วนท่ีเหลือนบัถือศาสนาฮินดูและพุทธศาสนา29 ในขณะท่ี
จงัหวดัปาปัวตะวนัออกม่ีจ านวนประชากรท่ีนับถือศาสนาคริสต์นิกายโปเตสแตนส์เป็น
จ านวนร้อยละ 53.22%  ลองลงมาคือศาสนาอิสลามจ านวนร้อยละ 36.86%  และจ านวนผูน้ า
ถือศาสนาคริสตนิ์กายคาทอลิคมีจ านวนร้อยละ 9.48 % ส่วนท่ีคือผูท่ี้นบัถือศาสนาฮินดูและ
ศาสนาพทุธ30 

เกาะปาปัวมีผูอ้ยูอ่าศยัหลากหลายชาติพนัธุ์และชนเผ่าทั้งชาวพ้ืนเมืองท่ีเรืยกว่า
คนปาปัว และประชากรท่ีอพยพยา้ยมาจากท่ีอ่ืน โดยปกติพวกเขาถูกเรียกว่า “ผูอ้พยพ”
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โดยประชากรส่วนใหญ่จะอาศยัอย่างหนาแน่นอยูบ่ริเวณศูนยก์ลางของเมือง การอพยพ
ยา้ยถ่ินของโดยเฉพาะคนในปาปัวเป็นส่วนหน่ึงของโครงการพฒันาการยา้ยถ่ินฐาน ท่ีเป็น
สั่งมาตั้งแต่สมยัของยคุระเบียบใหม่ท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่สมยัคริสตศกัราชท่ี 1960  โดยผูอ้พยพ
จะพบไดม้ากในบริเวณเมอเราเก)Merauke( , มิมิกะ (Mimika) และจายาปุระ )Jaya pura(
และ คีรอม)keerom(ในจงัหวดัปาปัว และ ถูกพบดว้ยใน มาโนกวารี)Manokwari( และ ซอ
รอง )Sorong( ในจงัหวดัปาปัวตะวนัตกการเกิดผูอ้พยพของคนท่ีอยูน่อกปาปัวนั้นมีสาเหตุ
มาจากอิทธิพลจากความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ กลุ่มของผู ้อพยพโดยทั่วไปท างานเป็น
ขา้ราชการและพนกังานเอกชนกองทพัแห่งชาติอินโดนีเซีย ต ารวจ นกั ธุรกิจและคนงาน
ในดา้นต่างๆ  

 ร้อยละของแรงงานขา้มชาติในปาปัวเพ่ิมข้ึนปีต่อปี ในปี 1971 มีจ  านวนไม่ถึง 
4% แต่ไดเ้พ่ิมข้ึนถึง 35% ในปี 2000 และ 53.5% ในปี 2011 

ระบบสังคมวฒันธรรม 

ลกัษณะส าคญัของคนพ้ืนเมืองของปาปัวคือมีความหลากหลายของกลุ่มชาติ
พนัธุ์ พวกเขาอาศยัอยู่เป็นกลุ่มเล็กๆ ส่ิงน้ีท  าให้พวกเขาไม่สามารถสร้างความสัมพนัธ์
ร่วมกนักบักลุ่มอ่ืนๆในพ้ืนท่ีอ่ืนๆเพราะพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร์ท่ีท  าให้ติดต่อกนัยาก จนท าให้
ทุกกลุ่มชาติพนัธุ์มีวฒันธรรมท่ีต่างกนัออกไป นอกจากน้ีแต่ละชนเผ่าความเช่ือว่าตวัเอง
เป็นศูนยก์ลางของจกัรวาล31 

Josh Manzobenแบ่งประเภทของชาวปาปัวประกอบด้วยประมาณ 250  กลุ่ม
ชาติพนัธุ์เหล่าน้ีตาม  4 โซนของระบบนิเวศท่ีมีผลต่อลกัษณะของชนเผ่าในปาปัว ไดแ้ก่ 
โซนท่ีอยูต่ามหนองหรือบึง , บริเวณทะเลและแม่น ้ า มูอารา (Muara), โซนตีนเขาหรือหุบ
เขาเล็กๆ, และโซนภูเขาสูง ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในแต่ละพ้ืนท่ีจะมีรูปแบบชีวิตท่ี
แตกต่างกนัออกไป ชนพ้ืนเมืองปาปัวจะอาศยัอยุบ่ริเวณตามหนองหรือบึงมีการประกอบ
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อาชีพหลกัคือเกษตรกรรมของตน้ แป้งสาคู ในขณะท่ีชาวปาปัวท่ีอาศยัอยูใ่นพ้ืนท่ีภูเขาสูง 
(ท่ีราบสูงภาคกลางของปาปัว)มีการประกอบอาชีพหลกัคือเกษตรกรรม มนัฝร่ัง ใน ขณะท่ี

สังคมบริเวณตีนภูเขาและหุบเขา(Arso, Genyem, Muyu) ประกอบอาชีพหลักคือ 
เกษตรกรรม แป้งสาคู และสุดทา้ย สังคมท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณทะเล  (Biak, Serui dan Raja 
Ampat) การท ามาหากิจหลกัคือ การจบัปลา 

สงัคมปาปัวโดยทัว่ไปจะเคารพธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ตวัอยา่งในสังคมอา
มุงเม(Amungme) ท่ีอ  าเภอมิมิกะ (Mimika) มองว่าแม่เป็นผูใ้ห้ก  าเนิดธรรมชาติและท่ีดิน 
การรักษาและดูและเป็นส่ิงท่ีพวกเขาตอ้งท า เช่ือว่าจริงๆแลว้ธรรมชาติคือ ครรภแ์ละเป็น
ส่ิงท่ีสร้างสังคมปาปัวข้ึนมาคน อามุงเม (Amungme) เห็นว่าแนวของภูเขาและพ้ืนท่ีดิน 
และท่ีราบลุ่ม จนกระทัง่ท่ีราบชายฝ่ังทะเลคือ ส่วนร่างกายของแม่ท่ีถูกสมมติข้ึนมา แต่ก็
ท  าให้พวกเขามีชีวิตอยูแ่ละเขม้แขง็ 

ไม่ใช่แค่นั้น ธรรมชาติเป็นสถานท่ีอยู่อาศยัของบรรพบุรุษและวิญญาณของ
บรรพบุรุษของพวกเขาท่ีเป็นแหล่งท่ีมาของก าลงัชีวิตของมนุษย ์เพราะฉะนั้นถ้ามนุษย์
ท  าลายธรรมชาติ หลงัจากนั้นธรรมชาติจะมาท าลายพวกเขาเอง32ความคิดเพ่ือธรรมชาติท่ี
ไม่อยากให้ลดลงน้ี พวกเราสามารถพบไดต้ลอดในความคิดของชาวปาปัวในแต่ละชนเผา่ 

ในการประชุมใหญ่ของสงัคมปาปัวไดแ้บ่งชุมชมปาปัวออกเป็น 7 ชนพ้ืนเมือง อนัดบัแรก
คือ บริเวณพ้ืนเมือง มมัเบราโม ทามิ  (Mamberamo Tami) ท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีเมืองและ
อ าเภอ จายาปุระ (Jayapura) จนกระทัง่คีรอม (Keerom) และซารมิ (Sarmi)  บริเวญ
พ้ืนเมืองท่ีสอง เรียกวา่ ซายเรริ (Saireri)  ท่ีอยูบ่ริเวณ บิอกั นุมฟอร์ (Biak Numfor) ,ซูพิโอ
ริ (Supiori), อ าเภอ ยาเปน (Yapen) และ วาโรเปน (Waropen)  บริเวญพ้ืนเมืองท่ีสาม คือ 
บอมเบอเร (Bomberay) ท่ีครอบคุล่มบริเวณ มาโนกว่าริ (Manokwari ,)ซอรอง Sorong  ,รา
จา เอิมปัด  (Raja Ampat) และ บินทูนิ (Bintuni) ต่อมาคือ ดอมเบอเร (Domberay) ท่ี
ครอบคลุมบริเวณฟักฟัก (Fakfak) ไกมานา (Kaimana) และ มิมิกะ (Mimika) บริเวณ
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พ้ืนเมืองท่ี 5 คือ อะนิมฮะ  (Animha) ท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีบริเวณเมอเราเก  (Merauke) , มปัปิ 
(Mappi) และอสัมทั (Asmat)  บริเวณพ้ืนเมืองท่ีหก เรียกว่า ลา ปาโก (La Pago) ท่ี
ครอบคลุมบริเวณอ าเภอเปอกุนุงอัน บินตัง (Pegunungan Bintang) ,จายาวิจายา 
(Jayawijaya) และมมัเบอราโม  )Mamberamo( และ พ้ืนท่ีพ้ืนเมืองท่ี 7  เม ปาโก (Me 
Pago) ประกอบด้วยพ้ืนท่ีบริเวณ ปุนจกั จายา (Puncak Jaya), โทลิการะ )Tolikara( 
จนกระทัง่ นาบิเร (Nabire) และ ปานิอยั (Paniai)   

จากนิวกนิีจนถึงอเิร่ียนและปาปัว 

 การตั้ ง ช่ือส าหรับพ้ืนท่ี น้ี ท่ีจริงแล้วผ่านขั้ นตอนท่ียาวและเต็มไปด้วย
ความหมาย ในส่วนการตั้งช่ือตอนแรกแต่เดิมของบริเวณน้ีถูกเร่ิมเรียกว่า นิววา กินี 
)Nueva Guinea( ท่ีถูกตั้งช่ือโดยนกัเดินทะเล  

 ชาวยโุรปท่ีให้ความหมาย ถึง ความคลา้ยคลึงกนัของคนปาปัวและคนกินี ท่ีอยู่
ทางแอฟริกาตะวนัตก โดยต่อมาชาวฮอลนัดาเปล่ียนช่ือเป็น นิวกินี )New Guinea( ในปี 
1545 ยงัมีการตั้งช่ือเล่นๆ โดยถูกเรียกว่า ปาปัว )Pua pua( หมายถึง คนท่ีมีหยิก รวมทั้ง
เรียกดินแดนทั้งหมดของปาปัว แหล่งขอ้มูลอ่ืนๆ ยงักล่าววา่ ปาปัว มาจากภาษา Biak ‘Sup 
I pawa’ ซ่ึง หมายถึง ‘ดินแดนแห่งดวงอาทิตยข้ึ์น’33     

ช่ืออิเรียน )Irian(เป็นท่ีรู้จกัในคร้ังแรกโดย Frans  Kaisepo ระหว่างการประชุม 
Malino ในปี 1946 ขณะเดียวกนั  Marcus Kaisepo คาดว่าค  าว่า  “ปาปัว  ”มีแนวโน้มท่ีจะท า

ให้คนปาปัวต ่าลง เพราะช่ือน้ีแฝงดว้ยนยัยะซ่ึงหมายถึง   “ด า “ , ”โง่ “ ,”ผมหยิก  ”ท่ีดูถูกคน
ปาปัว โดยจากเจา้หนา้ท่ีของรัฐ และคุณครูท่ีมาจากอินโดนีเซียตะวนัออก อยา่งไรก็ตามยงั
มีการกล่าวถึงค  าวา่ อิเรียน )Irian( ท่ีมีความหมายแฝงของการโาษณาชวนเช่ือทางการเมือง
ของรัฐบาลอินโดนีเซีย ท่ีกล่าวค าวา่ อิเรียน )Irian( หมายถึง ตวัยอ่จากกระบวนการต่อตา้น
ฮอลนัดาของอินโดนีเซีย อาจจะเป็นเพราะส่ิงน้ีท่ีท  าให้รัฐบาลของประธานาธิบดีซูการ์โน
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ชอบท่ีจะเรียกเกาะน้ีดว้ยช่ือ 'อิเรียนตะวนัออก อิเรียน บารัต )Irian Barat( ประธานาธิบดีซู
ฮาร์โตท่ีด ารงต าแหน่งเป็นเวลา 32 ปี ต่อมาไดเ้ปล่ียนมา เรียกวา่ อิเรียน จายา “Irian Jaya”  

ในช่วงของความวุ่นวายทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนในปี 1998 ในกรุงจาการ์ตาซ่ึง
เป็นสญัญาณของการส้ินสุดการปกครองของซูฮาร์โตกบัยคุระเบียบการใหม่ ช่ือปาปัวกลบั
มาใช้อีกคร้ังส าหรับเรียกพ้ืนท่ีแห่งน้ี ซ่ึงเกิดข้ึนโดยประธานาธิบดี อบัดุลาฮมั วาฮิด ได้
อนุมติัให้ใชช่ื้อปาปัว การใช้ช่ือน้ีต่อมาถูกตดัสินจากสภาผูแ้ทนราษฏร ระดบั I อิเรียน จา
ยา กบั ล าดบัท่ี 7/สภาผูแ้ทนราษฎร/2000 วา่ดว้ย “การกลบัมาใชช่ื้อ อิเรียน จายา กลายเป็น 

ปาปัว ”ในวนัท่ี 16 สิงหาคม 2000  น่ีคือการอา้งอิงของกฎหมายเอกสิทธ์ิพิเศษท่ีใช้ในการ
อา้งถึงดินแดนงดงามแห่งน้ี และตั้งแต่นั้นเป็นตวัมา พ้ืนท่ีแห่งน้ีถูกรู้จกัดว้ยช่ือว่าปาปัว 
คนปาปัวรู้สึกภาคภูมิใจกบัการเรียกปาปัว ท่ีมีผมหยิกและมีผิวสีด า ความภาคภูมิใจน้ีเป็น
หน่ึงในการน าเสนอเน้ือเพลงท่ีเป็นท่ีรู้จกัของคนปาปัว ช่ือเพลง Edo  Kondologit )ฉันเป็น
ปาปัว( ซ่ึงยงัคงเป็นท่ีช่ืนชอบในหมูคนปาปัว 

 

ปาปัวในช่วงเร่ิมเรียกร้องเอกราชอนิโดนีเซีย 

อนิโดนีเซิยได้รับเอกราช : 1945 

เกาะปาปัวไดก้ลายเป็นหวัขอ้ของการสนทนาและเป็นขอ้อภิปรายทางการเมือง
ในโต๊ะท่ีใช้ส าหรับเจรจาระหว่างประเทศต่างๆนับตั้งแต่กลางทศวรรษท่ี 1940 การ
อภิปรายเร่ิมข้ึนเม่ือซูการ์โนประกาศเอกราชของอินโดนีเซียเม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม 1945 
เม่ือตอนนั้นรัฐบาลอินโดนีเซียเรียกร้องพ้ืนท่ีทั้งหมดจากอาณานิคมอีสอินเดีย จากซาบงั 
 (Sabang) ในฝ่ังตะวนัตกของเกาะสุมาตรา จนถึง เมอเราเก  (Merauke) ในจุดท่ีไกลท่ีสุด
ของเกาะปาปัว 
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ในทางตรงกันข้ามรัฐบาลฮอลันดาปฏิเสธการอ้างฝ่ายเดียวของรัฐบาล
อินโดนีเซียท่ีจดัตั้งข้ึนใหม่ รัฐบาลฮอลนัดาจึงปฏิเสธว่าพ้ืนท่ีของปาปัวไม่ได้เป็นส่วน
หน่ึงของชาวดัตช์อีสต์อินเดีย แต่ท่ีจริงแล้วตกอยู่ภายใต้อ  านาจของราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนดต์ั้งแต่ประมาณปี 1944  แต่การปฏิเสธของฮอลนัดาท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะเป็นผล
ของอิทธิพลทางการเมืองจากความอิสระของอินโดนีเซียต่อปาปัวท่ีค่อนขา้งไร้ความหมาย 
ขอ้ความท่ีรัฐบาลเนเธอร์แลนด์และกิจกรรมทางศาสนาจากกลุ่ม เซนดิง34)Zending) และ
การเผยแผ่ศาสนาคริสต์นั้น ได้กลับเขา้สู่ภาวะปกติหลงัจากท่ีญ่ีปุ่ นออกไปและ NICA 
กลบัเขา้มาในปาปัว ซ่ึงในขณะนั้นกิจกรรมทางการเมืองของรัฐบาลฮอลนัดาท่ีท าให้รู้สึก
ใกลชิ้ดกบัชนเผา่ปาปัวโดยผา่นการให้การศึกษาส าหรับชนชั้นสูงในปาปัว 

 

การประชุมหารือและประเทศสาธารณรัฐสหภาพอนิโดนีเซีย (RIS):1945-1951 

หน่ึงในขอ้ถกเถียงทางการเมืองของพ้ืนท่ีในปาปัวน้ี ถูกน ามาปรึกษาหารือใน
การประชุมหารือ (KMB) ในวนัท่ี 27 ธนัวาคม 1949 ในการปรึกษาหารือน้ีพรรครัฐบาล
ฮอลนัดาสุดทา้ยแลว้ยอมรับพ้ืนท่ีท่ีเป็นอธิปไตยของอินโดนีเซีย ยกเวน้ปาปัว ซ่ึงฮอลนัดา
ยงัคงบอกวา่ปาปัวเป็นส่วนหน่ึงของอาณานิคมฮอลนัดา ทั้งสองฝ่ายต่างถกเถียงและปาปัว
ตกอยูใ่นสภาพเดิม 

จนกระทัง่ในวนัท่ี 17 สิงหาคม 1951 การสร้างสาธรณรัฐสหภาพอินโดนีเซีย 
)RIS( เป็นผลมาจากการประชุมโต๊ะกลม ในปี 1949 ได้ถูกประกาศเป็นโมาะโดย
ประธานาธิบดีซูการ์โนและเปล่ียนกลายเป็นสาธารณรัฐอินโดนีเซียซ่ึงหมายความว่ารวม
อ านาจอธิปไตยเหนือดินแดนปาปัวดว้ย โดยการเปล่ียนแปลงน้ีพยายามท่ีจะยึดปาปัวจาก
เจา้อาณานิคมฮอลนัดามากว่ากลายเป็นการโจมตีของทหาร ในปาปัวต่อมาเกิดกองทพั 
Cendrawasih   และกองทพั  Silas Papare เป็นเคร่ืองมือในการต่อตา้นชาวฮอลนัดา เพ่ือ
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สนับสนุนการเผชิญหน้าน้ี ส านักอิเรียนตะวนัออก )Irian Barat( ถูกสร้างข้ึนโดย
นายกรัฐมนตรี อารี สัสโตรอะมิโจโย )Ali Sastroamijoyo( ในวนัท่ี 4 มีนาคม  1954 
ในขณะท่ีกองก าลงัทหารของอินโดนีเซียเร่ิมท่ีจะไดรั้บการพฒันาด้วยการสนบัสนุนเต็ม
รูปแบบของสหภาพโซเวียตท่ีก าลงัเกิดสงครามเยน็กบัสหรัฐอเมริกา 

ในเดือนธันวาคม 1950 องค์การสหประชาชาติได้ตัดสินว่าปาปัวทางฝ่ัง
ตะวนัตกมีสิทธิอิสระ ตามมาตรา 73E ของกฎบตัรของสหประชาชาติ แต่อินโดนีเซียยงัคง
เรียกร้องว่าปาปัวตะวนัตกเป็นดินแดนของตน ฮอลนัดาชกัชวนรัฐบาลอินโดนีเซียท่ีจะ
อธิบายการเรียกร้องน้ีก่อนท่ีจะข้ึนศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ แต่อินโดนีเซียปฏิเสธ
ขอ้เสนอน้ี 

 

การปรากฏตัวของสภาปาปัว  56491 – 6416  

ท่ามกลางความยากล าบากของการเจรจา รัฐบาลฮอลนัดาในปาปัวจดัตั้งสภา
ปาปัวข้ึนมาเพ่ืออ านวยความสะดวก (Nieuw Guinea Raad)  ซ่ึงไดรั้บการริเร่ิมตั้งแต่ปี 

1956  สภาปาปัวน้ีประกอบด้วยสมาชิก  16 คน ได้แก่  Nicolas Jowe (Holandia) , M. 
Suway (Nimboran), Marcus Kaisiepo dan F. Mofu (Kepualuan Biak), MB. Ramandey 
dan EJ. Bonay (Yapen Waropen), P. Torey (Ransiki), A. Arfan (Raja Ampat), AE. Onim 
(Teminabuan), D. Deba (Ajamaru), Nicholas Tanggahma (Fakfak) และ AK. Gebze 
(Merauke) และ M. Ahmad (Kaimana)นอกจากน้ีรัฐบาลฮอลนัดายงัแต่งตั้งคนอ่ืนๆอีก 12 
ต าแหน่ง ท่ีประกอบไปดว้ย  Kamma dan C. van Den Berg (pendeta) ซ่ึงเป็นตวัแทนของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีเป็นภูเขาใน Jayawijaya   Dorcas Tokoro-Hanasbey ท่ีเป็นตวัแทน
ของผูห้ญิง , VPC. Maturbongs (Amtenar), H. Womsiwor (pengusaha), Karel Gobay ท่ี
เป็นตวัแทนของพ้ืนท่ีหนองหรือบึง Wissel (ปัจจุบนัคือ Nabire, Paniai และ Enarotali(35 
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สภาปาปัวเปิดตวัเม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 1961 ในตอนแรก รัฐบาลฮอลนัดากล่าว
ว่าในสภาปาปัวสามารถเตรียมความพร้อมในขั้นตอนการตดัสินใจเองส าหรับคนปาปัว 
หลงัจากการจดัตั้งสภาแลว้ตามดว้ยการก่อตวัข้ึนของพรรคการเมืองเป็นก่ีกระจายอ านาจ
ทางการเมืองให้กบัผูค้นในปาปัว พรรคการเมืองท่ีจดัตั้งข้ึนใหม่น้ีน าโดยชนชั้นสูงรุ่นใหม่
ท่ีไดรั้บการศึกษาในปาปัวและจดัท าโดยรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ 

สภาปาปัวท างานได้อย่างรวดเร็วในการจดัตั้ งคณะกรรมการแห่งชาติปาปัว 
)KNP( ซ่ึงประกอบดว้ยสมาชิก 17 คน น าโดย WillemInuri . กระบวนการจดัตั้งสมาชิก
จากสภาปาปัว ผูน้ าของพรรคการเมืองและผูน้ าคนส าคญัของปาปัวในตอนนั้น เม่ือวนัท่ี 
19 ตุลาคม 1961 เป็นคร้ังแรกท่ีจดัข้ึนของคณะกรรมการแห่งชาติปาปัว)KNP( ภายใตก้าร
ควบคุมของสภาแห่งชาติปาปัว ท่ีฮอลนัเดีย  (จายาปุระ  )และก าหนด  'นก Mambruk' เป็น
สัญลกัษณ์ของประเทศ  “ดาวประกาย  ”เป็นธงชาติ และ เพลง   “ Hai Tanahku Papua‛ เป็น
เพลงชาติของปาปัว นอกจากนั้นคณะกรรมการแห่งชาติปาปัว )KNP(  จดัตั้งวนัท่ี 1 

ธนัวาคม 1961 เป็นวนัเฉลิมฉลองธงชาติดาวประกาย ผลจากคณะกรรมการแห่งชาติปาปัว 
(KNP)น้ี ต่อมาเสนอต่อสภาปาปัวเม่ือวนัท่ี 30 ตุลาคม 1961 จนกระทัง่เม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม 

1961 เป็นคร้ังแรกท่ีธงชาติปาปัวข้ึนสู่ยอดเสาธงไปพร้อมกบัธงชาติของฮอลนัดา  

กระบวนการทางการเมืองทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนในปาปัวน้ีท าให้ความรู้สึกโกรธ
เคืองรัฐบาลอินโดนีเซีย เม่ือวนัท่ี 19  ธันวาคม  1961  ประธานาธิบดีซูการ์โน ณ ท่ี 
Yogyakarta ออกค าสั่งท่ีมีช่ือว่า ติกา โคมานโด (Tiga Komando) หรือท่ีรู้จกักนัดีในช่ือ 
Trikora ในค าสัง่นั้นประธานาธิบดีซูการ์โนกล่าววา่ ประการแรกคือ ยกเลิกรัฐบาลหุ่นเชิด
ของปาปัวตะวนัตกท่ีถูกแต่งตั้งโดยฮอลนัดา ประการท่ีสอง ใช้ธงแดงและสีขาว (Sang 
saka) ทัว่แผ่นดินปาปัวตะวนัตก และประกกการท่ีสามเตรียมระดมนายพลท่ีจะยึดปาปัว
ตะวนัตก ในการด าเนินการตาม Tiga Trikora  ซูการ์โนแต่ตั้งนายพลซูฮาร์โตเป็นผู ้
บญัชาการมณทลใน Makassar ท่ีตั้งอยูท่างภาคใตเ้กาะสุลาเวสี36 
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สนธิสัญญานิวยอร์ก (New York Agreement) และสมัยรัฐบาลองค์กรสหประชาชาติ
อ านาจบริหารช่ัวคราว (United Nations Temporary Executive Authority) 

การเผชิญหน้าทางทหารท่ีมาเกิดจากความตึงเครียดในปาปัว หลังจากค า
ประกาศของประธานาธิบดีซูการ์โนถูกบงัคบัใช้ในท่ีสุด สหรัฐอเมริกาท่ีมีความกังวล
เก่ียวกบัการแพร่กระจายและความเขม้แขง็ของพรรคคอมมิวนิสตใ์นภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ผ่านอิทธิพลของสหภาพโซเวียตแล้วเรียกร้องให้รัฐบาลฮอลนัดาในการน าปัญหาของ
ปาปัวเขา้เจรจาในท่ีประชุม ก่อนหน้าน้ีท่ีประชุมสมชัชาสหประชาชาติในปี 1961 Thant 
เลขาธิการสหประชาชาติ ขอให้ Ellsworth Bunker นกัการทูตชาวสหรัฐเสนอว่ารัฐบาล
ฮอลนัดาควรส่งปาปัวให้คืนกบัอินโดนีเซียผา่นสหประชาชาติ37 

ความพยายามทางการทูตน้ีถูกควบคู่ไปกับความตึงเครียดของกองก าลงัติด
อาวุธท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีของปาปัวและในท่ีสุดส าเร็จหลงัจากสนธิสัญญานิวยอร์ก (New 
York Agreement - NYA) ถูกลงนามโดยผูแ้ทนของอินโดนีเซีย , ฮอลันดาและ
สหประชาชาติเม่ือวนัท่ี 15  สิงหาคม  1962  สาระส าคญัของขอ้ตกลงน้ีคือฮอลันดาจะมอบ
ดินแดนของปาปัวให้คืนแก่รัฐบาลอินโดนีเซียสหประชาชาโดยผ่านหน่วยงานของ
สหประชาชาติ สนธิสัญญานิวยอร์ก (New York Agreement - NYA)ยงักล่าวถึง การด ารง
อยูข่อง Act of free Choice หรือ ความสมคัรใจของสงัคม ในปี 1969 คนปาปัวจะตดัสินใจ
วา่ ตอ้งการรัฐบาลอินโดนีเซียหรือจะจดัตั้งรัฐบาลของตวัเอง 

ในขั้นแรกเป็นข้อตกลงของสหประชาชาติต่อมาท าให้เป็นทางการด้วยช่ือ 
องค์กรสหประชาชาติอ านาจบริหารชั่วคราว )United Nations Temporary Executive 
Authority- UNTEA)วนัท่ี 1 ตุลาคม 1962 สองเดือนหลงัจากท่ีลงนามในสนธิสัญญา
นิววยอร์กวา่ดินแดนปาปัวอยูภ่ายใตค้วามรับผิดชอบของสหประชาชาติผ่าน UNTEA เม่ือ
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สมยันั้นUNTEA น าโดย JoseRolz Bennet ซ่ึงเป็นเจา้หน้าท่ีระดบัสูงในส านกังานของ
เลขาธิการสหประชาชาติ ในการด าเนินงานของรัฐบาล UNTEA น้ี Bennet ต่อมาถูกแทนท่ี
โดยนกัการทูตท่ีมาจากอิราน คือ Djalal Abdoh 

ในช่วงการเปล่ียนผ่านการบริหารงานของสหประชาชาติ การต่อตา้นส าหรับ
การสนบัสนุนและยงัปฏิเสธการปกครองของรัฐบาลอินโดนีเซียในปาปัวมกัจะเกิดข้ึนโดย
ผูช้ายในปาปัวกบั UNTEA ในฮอลนัเดีย กลุ่มท่ีไม่เห็นด้วยกบัการปกครองของรัฐบาล
อินโดนีเซียน าโดย NicolasJowe และ BenTanggahma ในขณะท่ีกลุ่มท่ีสนบัสนุนรัฐบาล
อินโดนีเซียในปาปัว คือ SilasPapare และ Marthen Indey และ EJ Bonay 

ในวนัท่ี 1 พฤษภาคม 1963 UNTEA มอบปาปัวให้กบัอินโดนีเซีย ตั้งแต่นั้นมา
มีการยกธงสหประชาชาติและธงชาติของอินโดนีเซียในการปรากฏตวั UNTEA ในปาปัว 
แต่ไม่ได้หมายความว่าปาปัวกลายเป็นส่วนหน่ึงของประเทศอินโดนีเซีย เพราะรัฐบาล
อินโดนีเซียขั้นแรกตอ้งถามความสมคัรใจของชาวปาปัว ในปี 1969 ส าหรับความสมคัรใจ
ของคนปาปัวคือเง่ือนไขท่ีตกลงกนัไวต้ามสนธิสญัญานิวยอร์กในปี 1962 

 

ความสมัครใจของสังคม : 1969 

ในฐานะท่ีเป็นความรับผิดชอบของสหประชาชาติในการด าเนินการลง
ประชามติตามความสมคัรใจของสังคม)PEPERA)ดงันั้นเลขาธิการสหประชาชาติจึงส่ง
ผูแ้ทน Fernando Ortiz-sanz เพ่ือตรวจสอบกระบวนการทั้งหมดของการด าเนินการตาม
ความสมคัรใจของสงัคม )PEPERA) ท่ีจะเกิดข้ึนในปี 1969 ซ่ึง Ortiz-sanz มาอยูท่ี่ปาปัวใน
เดือน สิงหาคม 1968 
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ในการเร่ิมตน้การด าเนินการตามความสมคัรใจของสังคม (PEPERA) รัฐบาล
อินโดนีเซียจดัตั้งสภาท่ีปรึกษา PEPERA (DMP) ในระดบัอ าเภอในตอนนั้นมีจ านวน
ทั้งส้ินแปดอ าเภอ จ านวนรวมของสมาชิกของ DMP เป็นมากถึง 1,025 คน ท่ีเป็นตวัแทน
ของคนปาปัว 809,327 คน เป็นชายจ านวน 982 คน และเป็นหญิงจ านวน 43 คน พวกเขา
ได้รับการคดัเลือกจากตวัแทนของกลุ่มชาติพนัธุ์ ภูมิภาคและองค์กรทางการเมืองและ
สงัคมท่ีอยูใ่นปาปัวในตอนนั้น 

รัฐบาลอินโดนีเซียภายใต้การก ากับดูแลของผู ้แทนสหประชาชาติจากนั้ น
ด าเนินการ PEPERA เร่ิมตน้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม 1969เร่ิมด าเนินการเม่ือวนัท่ี 

14  กรกฎาคมใน  Merauke ท าต่อเน่ืองใน Jayawijaya วนัท่ี 16  กรกฏาคม , Paniai เม่ือวนัท่ี 
19  กรกฏาคม  Fakfak ,เม่ือวนัท่ี 23  กรกฏาคม  , Sorong เม่ือวนัท่ี 26  กรกฏาคม  , 

Manokwari เม่ือวนัท่ี 29  กรกฎาคมและ  Teluk Cenderawasih เม่ือวนัท่ี 31  กรกฎาคมและ
คร้ังสุดทา้ยใน  Jayapura ในวนัท่ี 2  สิงหาคม กระบวนการการพิจารณาทั้งหมดเป็นพยาน
โดย   Fernando Ortiz-sanz เป็นตวัแทนพิเศษของสหประชาชาติ ในตอนท้ายของการ

ตดัสินใจ DMP คือ 'คนปาปัวตอ้งการท่ีจะอยูร่่วมกนักบัสาธารณรัฐอินโดนีเซีย’ ผลของ
การด าเนินการตามPEPERA ถูกรายงานโดย Fernando Ortiz-sanz ต่อมากลายเป็นขอ้มติ
ของสหประชาชาติส าหรับในประชุมสมชัชาสหประชาชาติดว้ยหมายเลข 2504 วนัท่ี 19 
พฤศจิกายน 1969 ท่ีกล่าววา่ปาปัวเป็นส่วนหน่ึงของอินโดนีเซีย  การแกปั้ญหาคร้ังน้ีไดรั้บ
การด าเนินการ หลงัจากท่ีมีประชามติ PEPERA ไดรั้บการยอมรับจาก 84 ประเทศ)รวมถึง
ฮอลนัดา( 30 ประเทศงดออกเสียง และไม่มีประเทศใดคดัคา้น 

ต่อมารัฐบาลอินโดนีเซียท าตามมติของสหประชาชาติและตามมาดว้ยการออก
กฎหมายฉบบัท่ี 12  ในปี1969  เก่ียวกบัการจัดตั้งจงัหวดั Otonom ในตตะวนัตกของ Irian 
และเขตปกครองตนเองต่างๆใน Irianตะวนัตก นอกจากน้ีช่ือของ Irian ตะวนัตกถูกเปล่ียน
ช่ือโดยประธานาธิบดีซูฮาร์โตในปี 1973  เป็น Irian Jaya 
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นโยบายอนิโดนีเซียในปาปัวและการเกดิขึน้ของ OPM  56414 – 6443  

PEPERA ท่ีด าเนินการโดยรัฐบาลอินโดนีเซียในรูปแบบ  “การอภิปราย  ”ท่ี
กระทบกระทัง่กบัสนธิสญัญานิวยอร์ก โดยก าหนดวา่การออกเสียงลงคะแนนจะเกิดข้ึนใน
รูปแบบ  1คน 1เสียง ของทุกคนในปาปัว ความผิดหวงัคร้ังน้ีต่อมาท าให้เกิดให้การ
ประทว้งท่ีปฏิเสธผลของการด าเนินตาม PEPERA ของรัฐบาลอินโดนีเซีย ความผิดหวงัน้ี
ท  าให้เขม้แขง็ข้ึนต่อการต่อตา้นของคนปาปัวกบัรัฐบาลอินโดนีเซียไดเ้ร่ิมข้ึนในช่วงตน้ปี 

1960  เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนมากท่ีสุดคือการโน้มน้าวกนัอยา่งแพร่หลายคือเม่ือกลุ่มของคน
ปาปัวท่ีเป็นผูน้ า โดย  Fery Awom โจมตีกองทพั batalyon Cenderawasih ท่ี Arfai, 

Manokwari. ต่อมากลุ่มน้ีถูกรู้จกัมากข้ึนดว้ยช่ือ องคก์รอิสระปาปัว (OPM) 

Muridan S. Widjojo กล่าวว่า OPM ถูกสร้างและเพ่ิมข้ึนโดยอ านาจการต่อสู้ท่ี
เก่ียวขอ้งรัฐบาลอินโดนีเซีย  ,สหรัฐอเมริกา , UNTEA และ รัฐบาลฮอลนัดา และชนชั้นน า
หลากหลายคนในปาปัวตั้งแต่ปี 1962 – 1969 ซ่ึงในนั้นถูกเก็บเก่ียวกบัประสบการณ์ความ
ยติุธรรม โดยนกัวิศวกรรมท่ีมีมากกว่ากองทพัอินโดนีเซีย ในเส้นทางน้ีท่ีบอกว่ากลุ่มของ
ปาปัวท่ีได้รับการศึกษาซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของการเกิดของสภาปาปัวและคณะกรรมการ
แห่งชาติปาปัว เขา้ร่วมการเคล่ือนไหวไปยงัประเทศเนเธอร์แลนด์ร่วมกบัการเดินทางของ
ชาวดตัช์จากปาปัวในปี 1962  ไดแ้ก่  Marcus Kaisepo, Nicolas Jouwe, Herman Womsiwor 
และ Ben Tanggahma พวกเขาไดป้ระกาศวา่ OPM อยูก่บัประเทศเนเธอร์แลนด์38 

ในประเทศปาปัว กลุ่มท่ีไม่เห็นด้วยกบัรัฐบาลอินโดนีเซียเร่ิมท่ีจะโยกยา้ยใต้
ดินโดยมีผูน้ าคือ Aser Demotekay ในปี 1963  ในพ้ืนท่ีของจายาปุระ การต่อสู้กบัรัฐบาล
อินโดนีเซียและการต่อสู้ร่วมกบัการเคล่ือนไหวทางจิตวิญญาณท่ีไม่ไม่ไดม้ากตามท่ีกล่าว
ไวใ้นประวติัศาสตร์ของ OPM  นอกจากน้ีกลุ่ม Demotekay ในปี 1964  ยงัไดเ้ขา้ร่วมมีผูน้  า
คือ   Terianus Aronggear ใน Manokwari กลุ่มท่ีสองคือกลุ่มของคนท่ีมีการจดัการท่ีดีจดั 
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วันท่ี 1  กรกฎาคม  1971  มีอีกกลุ่มหน่ึงท่ีปรากฏตัวข้ึนอีกคร้ังภายใต้การน าของ 
SethRoemkorem และ Jacob Prai ท่ีประกาศเอกราชในเขตรอบปาปัว Keerom 

ตั้งแต่นั้นมาความสัมพนัธ์ท่ีเพ่ิมข้ึนระหว่าง OPM ชนชั้นสูงกบัคนปาปัวใน
พ้ืนท่ีชนบท จนกระทัง่ 1976  มีการแบ่งส่วนคือ   Roemkorem และPrai ฝ่ายPrai กลุ่มน้ี
ต่อมามีช่ือวา่ PEMKA หรือเชิงสมานฉนัทแ์ละมีการสร้างกองก าลงัทหารท่ีมีช่ือว่ากองทพั
ปลดปล่อยแห่งชาติ )TPN) OPM ในขณะท่ี Roemkorem เป็นฝ่ายวิกตอเรีย39 

การโจมตีแบบกองโจรของ OPM ไดเ้ปิดตวัของเป้าหมายโดยเจา้หน้าท่ีของรัฐ
และแรงงานขา้มชาติบางคนโจมตี OPM ยงัก ากบัโดยตรงกบัการป้องกนัวตัถุท่ีส าคญัของ
บริษทัฟรีพอร์ตใน Timika แมจ้ะมีโอกาสไม่ก่ีคร้ัง OPM ไม่ลงัเลท่ีจะโจมตีสถานีต ารวจ
และบุคลากรทางทหารท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีห่างไกลจากความเป็นเมืองนอกจากน้ียงัมีการ
เคล่ือนไหวของกองก าลงัติดอาวธุท่ีด าเนินการเป็นระยะ ๆ ดว้ยการใช้กลยทุธ์การรบแบบ
กองโจร นอกจากน้ีกลุ่ม OPM ยงัแสดงการลักพาตัว ซุ่มยกธงดาวประกายและการ
แพร่กระจายของการโาษณาชวนเช่ือผ่านใบปลิวและการระดมการสาธิตหรือการชุมนุม
ในพ้ืนท่ีห่างไกล 

ในการพฒันาต่อไปการเคล่ือนไหวของกองก าลังติดอาวุธของ OPM ถูก
แพร่กระจายอยา่งกวา้งขวางในปาปัว โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในพ้ืนท่ีภูเขาของปาปัวจนกระทัง่ 
Merauke ซ่ึงแตกต่างจากกลุ่มพลเรือนติดอาวุธในอาเจะห์ท่ีมีคลงัแสงท่ีสมบูรณ์แบบดว้ย
โครงสร้างค าสั่งท่ีชัดเจนในปาปัวแต่ละกลุ่มใน OPM มีการจดัโครงสร้างองค์กรของ
ตวัเองและเป็นอิสระท่ีมีจ  านวนของบุคลากรและอาวุธ บุคคลท่ีช่ือเสียงในขณะนั้นคือ 
Richard Joweni จาก Jayapura, Melkias Awom จาก Biak, Tadius Yogi จาก Nabire 
รวมถึง Kelly Kwalik จาก Timika. 

ไม่เพียงแต่เกิดการต่อตา้นกองก าลงัติดอาวุธในประเทศ แต่กลุ่มของคนปาปัว
ยงัด าเนินการรณรงค์ผ่านการทูตระหว่างประเทศ ในปี 1982, MosesWeror ก่อตั้งคณะ
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ปฏิวติั OPM )OPMRC) ผ่านเวทีระหว่างประเทศเช่นสหประชาชาติ ไม่ใช่แนวทาง
เคล่ือนไหว, รวมทั้งเวทีระหวา่งประเทศแปซิฟิกใตแ้ละอาเซียน กลุ่มน้ีพยายามท่ีจะไดรั้บ
การยอมรับในระดบัสากลในช่วงปลายปี 2000, Benny Wenda ร่างแผนท่ีข้ึนมาใหม่ภายใต้
แคมเปญปาปัวอิสระในระดบัสากลในปี 2008 Benny Wenda ประสบความส าเร็จในการ
จดัตั้งสมาชิกรัฐสภาระหว่างประเทศเพ่ือปาปัวตะวนัตก (International Parliamentarians 
for West Papua IPWP) ท่ีจดัข้ึนในกรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ กลุ่มท่ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
สร้างให้โลกตระหนกัถึงความตอ้งเป็นอิสระของปาปัว ในตอนน้ีประกอบดว้ยประมาณ 

50 คนจากทัว่ทุกมุมโลกไดแ้ก่ PNG ,วานูอาตู ออสเตรเลีย, สวีเดน, นิวซีแลนด์  ,สาธารณรัฐ
เช็กและสหราชอาณาจกัร40 

ส าหรับการโจมตีท่ีเกิดข้ึนของ OPM ในส่วนต่างๆในปาปัวดังนั้นรัฐบาล
อินโดนีเซียจึงจดัการปฏิบติัการทางทหารในขนาดใหญ่จ านวนมากปฏิบติัการทางทหาร
คร้ังแรกท่ีด าเนินการพฤษภาคม 1963 -  เมษายน 1964 ส าหรับการด าเนินงานของ 
Wisnumurti I และ II ของก าลงัทหารหน่วยใน Java Makasar และ Maluku ใช้เพ่ือท่ีจะ
พฒันาเป็นพลงัการต่อสู้และต่อการใช ้Trikora การด าเนินงาน Wisnumurti ถูกส่งต่อไปยงั
ขั้นตอนท่ีส่ี ต่อมาในส่วนของการปฏิบติัการทางทหารท่ีด าเนินการโดยรัฐบาลจนถึง
ในช่วงปลายปี 1990 

การปรากฏตวัของทหารในปาปัวไม่เพียง แต่น าเสนอในรูปแบบของการ
ปฏิบติัการทางทหารพวกเขายงัรับผิดชอบต่อความปลอดภยัของประชาชนท่ีเป็นคนอพยพ
ยา้ยถ่ินเขา้มาในปาปัวในรูปแบบของอาสาสมคัรโดยมีเป้าหมายท่ีจะแทรกซึมเขา้ไปใน
ปาปัวนบัตั้งแต่ช่วงปลายปี 1960  โครงการพฒันาของคนอพยพยา้ยถ่ินเติบโตจนปี  1990
ทหารยงัเป็นยามท่ีดีเม่ือช่วยปกป้อง บริษทั ท่ีตั้งอยูใ่นปาปัว  ,บริษทัในกลุ่ม  HPH และดีกบั 
บริษทัขา้มชาติเช่น PT Freeport 
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ในทางกลบักนัการเป็นผูน้ าและสมาชิกของกองก าลงัABRIคนปาปัวทั้งหมด
จะแสดงถึงความตอ้งการแบ่งแยกเวน้แต่ว่าคนไม่ไดต้อ้งการแบ่งแยกดินแดนดงันั้นเพ่ือ
ก าจดั 'ผี OPM' จึงเกิดมาตรการในการร่างกายท าลายของปาปัว OPM  (า่า  )โดยการ
ด าเนินการปฏิบติัการทางทหารอยา่งต่อเน่ืองจากปีสู่ปี ราคาท่ีจ่ายให้กบัรูปแบบของแบบน้ี
คือการเกิดข้ึนของความหลากหลายของการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการท่ีมีน ้ าหนกัเบา
มากท่ีสุดโหดของภาคประชาสงัคมในปาปัว กองทพัอินโดนีเซียส าหรับคนส่วนใหญ่ของ
สงัคมปาปัวไดก้ลายสัญลกัษณ์เป็นระบอบการปกครองท่ีมีการา่าชาวบา้น ดงันั้นเม่ือการ
เคล่ือนไหวประชาธิปไตยเร่ิมเกิดข้ึน จึงเติบโตและด าเนินการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 

1994-1998  ในปาปัว คนปาปัวจ านวนมากให้การสนับสนุน 'ศีลธรรม' ต่อการแก้ปัญหา
สิทธิมนุษยชนเพ่ือเป็นประโยชน์ในการให้แรงกดดนัทางการเมืองและการคงอยูข่องทหาร 

 

กรณคีวามรุนแรงในช่วงยุคระเบียบเก่า 
ช่วงการเลอืกตั้งจนถึงยุคระเบียบใหม่ 

Trikora 1961 

การปฏิบติัการ Mandala ท่ีกลายเป็นการท าให้เห็นผลจากการประกาศ Trikora 
โดยประธานาธิบดี ซูฮารโตท่ียอกยาการ์ตา เมือวนัท่ี 15 เดือนธนัวาคม 1961 เป็นส่วนหน่ึง
ท่ีไม่สามารถถูกแยกออกจากความรุนแรงต่อประชาชนชาวปาปัวได้ ในขณะท่ีทหาร
อินโดนีเซียเขา้ไปในปาปัว การเขา้ไปในคร้ังน้ีมีทั้งทางทะเลและทางอากาโดยท่ีเขา้เป็น
อาสาสมคัร ผูท่ี้ไดรั้บการยกยอ่งในเวลานั้นมากท่ีสุด คือ ซูฮาร์โต41 
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ปฏิบัติการทหาร 

ประวติัศาสตร์ของการปฏิบติัการทางการทหารท่ีจงัหวดัปาปัว ได้รับสมญา
นาม ตั้งแต่คร้ังแรกท่ีรัฐบาลอินโดนีเซียแทรกซึมเขา้ไปในปาปัวตั้งแต่ปี ค.ศ.1961กลุ่มท่ีวา่
น้ีรู้จกักันดีในนาม อาสาสมคัรท่ีเข้าไปแทรกซึมส าหรับการใช้อ  านาจใจจงัหวดัปาปัว 
จากดชัซ์ และพ้ืนท่ีของปาปัวก็ถูกใชป้ระโยชน์ส าหรับการสร้างความยุง่เหยงิให้กบัรัฐบาล
ดชัซ์ ตั้ งแต่ปี 1961 นั้น ชาวปาปัวเองก็ได้รู้จกัอินโดนีเซียอย่างแทจ้ริงโดยมีกองก าลัง 
ABRI ท่ีไดคื้บคานเขา้ไปในดินแดนปาปัว 

การปฏิบติัการทางทหารท่ีปาปัวไดถู้กด าเนินการเพ่ือท าให้เกิดความวุน่วาย ท่ีท่ี
เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงคือ Manokawi เม่ือปี 1965  ปฏิบติัการแรกนั้นๆคือท าให้เกิด
ความวุ่นวายและแตกแยกของกลุ่มท่ีก าลงัเคล่ือนไหวท่ีManokawi และอีกอยา่งของการ
ปฏิบติัการในคร้ังน้ีคือการจบัตวั Ferry Awom dan Julianus ตั้งแต่วนัท่ี 10 สิงหาคม การ
ปฏิบติัการณ์น้ีไดเ้ร่ิมปฏิบติัการดว้ยวิธีท่ีเขม้ขน้และปฏิบติัการณ์อยา่งต่อเน่ืองในหมู่บา้น
หลายแห่งท่ีเป็นฐานของการต่อตา้นรัฐบาลอินโดนีเซีย ในการปฏิบติัการในคร้ังน้ีฝ่าย
ปฏิบติัไดจ้บักุมชาวบา้น 36 คนซ่ึงเป็นสมาชิกของกลุ่ม โอพีเอม็ 

หน่ึงในการปฏิบติัการท่ีเรียกว่าการปฏิบติัการBaratayudha เม่ือปี 1966 ท่ีไดมี้
การสังหารชาวบา้นไปจ านวน 73 คนและท่ีถูกทางการจบักุมตวัไดอี้ก 3539 คน ต่อมา ปี 
1969 มีการปฏิบติัการท่ีเรียกวา่Wibawa เป็นปฏิบติัการท่ีตอ้งการให้เกิดความสงบในหลาย
พ้ืนท่ีของปาปัว โดยในการปฏิบติัการคร้ังน้ีมีประชาชนถูกสังหารราว 634 คน ต่อมาก็มี
ปฏิบติัการถูกด าเนินการ โดยเป็นปฏิบติัการณ์ลบัๆ ท่ีเรียกว่าปฏิบติัการ Pamungkas เมือปี
1971 เพ่ือรักษาความปลอกภยัในการเลือกตั้งปี 197242 

การเลือกตั้งในปี1971ไดก้ลายเป็นการเลือกตั้งคร้ังแรกของอินโดนีเซียภายใต้
ระบบการปกครอง โอเดอ บารู ของประธานาธิปดี ซูฮตัโต และเป็นการเลือกตั้งคร้ังแรก
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ของชาวปาปัว ภายใตก้ารปกครองของอินโดนีเซีย ในการเตรียมการเลือกตั้งในปีน้ีเอง ได้
มีกลุ่มเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีเรียกวา่ kodam ไดเ้ผชิญหนา้กบัชาวปาปัวผูก้ลา้หาญท่ีแรกท่ี Biak 
ทางเหนือและทางตะวนัตก และท่ี Manokawari เพ่ือหยดุการต่อตา้นจากชาวปาปัวโดยมี
การปฎิบติัการทางทหารท่ีเรียกวา่ Pamungkas  

ในเดือน กรกฎาคม 1971 kodam ได้ปฏิบัติการณ์ท่ีเรียกว่า Pamungkas ท่ี
Manokawari เพ่ือไล่ล่าตวั Ferry Awam ท่ียงัไม่ยอมแพ ้กองพนัต่างๆไดรั้บค าสั้ งให้ตามไล่
ลา ผูก้ลา้ชาวปาปัว ตลอดทั้งวนั เป็นเวลาหลายเดือน ทั้งตอนสายและตอนค ่า ในการไล่ล่า
ตวั Ferry Awam สมาชิกของกลุ่มไดถู้กจบัเป็นตวัประกนัจ านวน 400 คนเพ่ือให้ Ferry 
Awamยอมแพ ้ยอมจ านน43 

ในหลายๆปฏิบติัการทางทหารน้ีถูกท าโดยรัฐบาลอินโดนีเซียจนถึงปี 1991 ใน
ระหว่างการปฏิบติัการณ์ท่ีเรียกว่าปฏิบติัการณ์ Sepu  bersih เม่ือปี 1978-1982 การ
ปฏิบติัการsate  เม่ือปี 1987  และตามไปด้วยการปฏิบติัการGagak 1และ Gagak 2ในปี
1985-1987 ปฏิบติัการ Kasuari 1 และKasuari 2ในปี 1987-1989 และ การปฏิบติัการ 
Rajawali 1และ Rajawali 2 ในปี1989 จนถึงปี 199144 

ในทุกการปฏิบติัการทางทหารนั้นมีเหตุการณ์ท่ีสะเทือนขวญัมากท่ีสุด คือ
ปฏิบติัการทางทหารท่ีใช้ความรุนแรงตั้งแต่ปี 1977-1978 ท่ีบริเวณภูเขาและบริเวณ
ชายแดนท่ีปาปัว ไดมี้ปฏิบติัการณ์ลบัท่ีเรียกว่า  การปฎิบติัการkikis การปฏิบติัการน้ี ได้
เร่ิมข้ึนหลังจากการมีต่อต้านรัฐบาลและการต้อต้านทหารในหลายพ้ืนท่ีบริเวณภูเขา 
ในขณะท่ี ท่ี Timika มีกลุ่ม1กลุ่มได้ท  าลายเคร่ืองอ านวยความสะดวกของทหาร และ
หลงัจากเหตุการณ์ในคร้ังนั้นก็ไดเ้กิดปฏิบติัการท่ี Biak วิธีการในการปฏิบติัการในคร้ังน้ี
คือการยิง และก็การใช้เคร่ืองบินในการถล่มด้วยระเบิดท่ีบริเวณพ้ืนท่ีท่ีมีประชาชน 
นอกจากมีการโจมตีทางอากาศแล้วนั้นก็ยงัมีการโจมตีทางบก โดยโจมตีกลุ่มคนท่ีก าลงั
เลือกตั้งในปี1977 ไม่ใช่แค่นั้น แต่ทหารไดส้ังหารประชาชนท่ีก าลงัท าศาสนกิจท่ีโบสถ ์
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รวมทั้งมีการเผาโบสถ์ บ้านเรือนประชาชน ปสุสัตว์และมีการท าลายพ้ืนท่ีเพาะปลูก 
บางส่วนก็ถูกบงัคบัให้ขุดหลุมก่อนท่ีจะถูกยิง  ในการปฏิบติัการทางทหารของทหาร
อินโดนีเซียเป็นการปฏิบติักบัชาวปาปัวอยา่งโหดเห้ียม 

ไม่มีข้อมูลย่างเป็นทางการท่ีแน่นอนของจ านวนผูเ้สียชีวิต แต่ในปี 2013 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของเอเชีย กล่าวว่า  ไม่น้อยกว่า 4146 เสียชีวิต รวมทั้งท่ีอายุ
น้อยกว่า 1ขวบ  ได้มีการรายงานเหตุการณ์ท่ีมีความใกล้เคียงกับการรายงานของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเอเชีย )เอ เฮช อา ซี( Eliezer Bonay ท่ีเคยเป็นอดีตผูว้่าราชกา
จงัหวดั ปาปัว ท่ีกล่าวมีจ านวนไม่น้อยไปกว่า 3000 คน เสียชีวิตในขณะนั้น ในขณะท่ีอีก
หลายพนัชีวิตตอ้งว่ิงหนีไปยงั พีเอ็นจี มีรายงานอีกเล่มหน่ึงเป็นบนัทึกของ Robi Osborne  
บนัทึกไวว้่า ประมาณ 1500 คนไดอ้พยพไปยงั พีเอ็นจี เพ่ือท่ีจะหลีกเล่ียงความโหดราย
ของทหารอินโดนีเซีย45  ในการปฏิบติัการในคร้ังน้ีไดต้รึงตาตรึงใจชาวปาปัวท่ีท าให้รู้สึก
กลวัในกระดูกของคนปาปัว โดยเฉพาะอยา่งยิ่งส าหรับชาวปาปัวบริเวณกลางภูเขา พวก
เขาเรียกการสงัหารโหดในคร้ังน้ีวา่ Gejolak77  

ความต้องการปฎรูิปความรุนแรงที่มีต่อมนุษย์  

การปฎิบติัทางทหารในพ้ืนท่ีหลายพ้ืนท่ีของปาปัว ซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีท  าให้มี
ผูเ้สียชีวิต สิบกวา่ราย จนถึงหลายร้อยกว่าราย  เมือปี 1981 ท่ี Paniai 10 คนถูกา่าตายและ
กว่า 58 รายหายสาบสูญ  เมือปี 1984ประมาณ 200คน เสียชีวิตท่ี Ormu dan Nagasawa 
Jayapura และเม่ือปี 1986 จนถึงปี 1987 โดยมีรายงานว่ามีคนถูกยิงเสียชีวิตจ านวน 34 ราย
ท่ี Paniai46 

ความรุนแรงยงัคงมีอยา่งต่อเน่ือง มีศพผูเ้สียชีวิตเป็นจ านวนมากรวมทั้งมีผูถู้ก
จบักุมโดย OPM เม่ือ16 มีนาคม 1996 ท่ีจายาปุระ และทั้งน้ีไดเ้กิดเหตุการณ์เผาร้านคา้และ
บา้นเรือน  Thomas Wanggai  หน่ึงในหลายคนท่ีชาวปาปัวให้ความเคารพเขาไดก้ลายมา
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เป็นอาจารยท่ี์มหาวิทยาลยัCendrawasih ต่อมาท่านไดเ้สียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุท่ีคลินิก
แห่งหน่ึงในกรุงจาการ์ตา  

2เดือนต่อมาคือในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 1996 ไดมี้การปล่อยตวันกัโทษ 11 คน ท่ี
Mapnduma  ต่อมาได้มีนกัวิจยัในหลายประเทศท่ีเดินทางเขา้ไปในปาปัว เช่นประเทศ 
อินโดนีเซีย ดชัซ์ องักฤษและเยอรมนัไดถู้กจบัเป็นตวัประกนัโดยกลุ่ม  OPM Organisasi 
Pengacua Masyarakat  โดยมีแกนน าของกลุ่มท่ีช่ือ Kelly Kawalik ต่อมาได้มีการ
ปฏิบติัการอิสรภาพ แกตวัประกนัทั้งหมด โดยผูน้ าในการปฏิบติัการคร้ังน้ีคือ Probowo 
Subiyanto ท าให้มีผูเ้สียชีวิต 60 ราย โดยมีผูวิ้จยัเสียชีวิตจ านวน 2ราย โดยการสังหารของ
กลุ่ม OPM47 

เม่ือปี 1998 กลุ่มกองก าลังทางทหารได้กลับมาใช้ความรุนแรงอีกคร้ังใน
จงัหวดัปาปัว ตวัอยา่งเช่น Sorong Manokawari, Meauke, Nabire,และ Biak  มีหลาย
เหตุการณ์ท่ีน่าสนใจ โดยเหตุการณ์น้ีเกิดข้ึนท่ีเมือง   Biak ในคณะท่ีชาวบา้นก าลงัโบกธรง
รูปดาว เหตุการณ์ดงักล่าวเกิดข้ึนตั้งแต่วนัท่ี 2-6 กรกฎาคม 1998 ในเหตุการณ์น้ีมีการ
รายงานถึงจ านวนผูเ้สียชีวิตประมาณ10กว่าชีวิต รวมทั้งถูกจบักว่าคน โดยผูท่ี้ถูกจบัตอ้ง
ประสบกบัปัญหาการทรมาน โดยทหารและต ารวจ 

ความช่วยเหลอืทางด้านกฎหมายตั้งแต่ยุคระเบียบเก่าจนถึงยุคระเบียบใหม่ 
ตั้งแต่ปี 1980 ท่ีปาปัวไดมี้การรวมตวัของกลุ่มท่ีช่ือว่า KKO เพ่ือหยดุการต่อสู้

ของกลุ่มสิทธิขั้นพ้ืนฐานมนุษยท่ี์องคก์รท่ีน าโดยรัฐบาลอินโดนีเซีย ต่อมาก็เกิดกลุ่มสังคม
ชาวปาปัว ยกตวัอยา่งเช่น มูลนิธิการพฒันาประชาชนทอ้งถ่ิน และกลุ่มแม่บา้น48 

 กฎหมายท่ีออกมาโดยไม่เล็งเห็นสิทธิของชาวปาปัวและไม่มีทนายความท่ี
ปาปัว ดังนั้ นผู ้น าโบสถ์ต่างๆได้ขอความช่วยเหลือไปยงัสถาบันความช่วยเหลือทาง
กฎหมายอินโดนีเซีย ส าหรับการเปิดส านักงานท่ี จายาปุระอย่างเป็นทางการ Mari 
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Ruwiustuti49ได้กลายมาเป็นหัวหน้าคนแรกโดยผูท่ี้ได้รับต าแหน่งต่อมาคือ  Bambang 
Widijojanto ในช่วงนั้นท่ีเกิดเหตุการณ์มีทนายท่ีคอยให้ความช่วยเหนือนอ้ยมาก ส่วนใหญ่
เป็นนกัศึกษาเทอมสุดทา้ยของ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยั Cendrawasih50 

 ส าหรับเหตุการณ์ความรุนแรง การพิสูจน์ความจริงคงไม่เพียงพอแต่ส่ิงท่ีสังคม
ชาวปาปัวตอ้งการอีกอย่างคือความช่วยเหลือทางดา้นกฎหมาย ในการให้ความช่วยเหลือ
ทางด้านกฎหมายบ่อยคร้ังท่ีพบกบั ความหวาดกลวัละการถูกคุกคามจากเจา้หน้าท่ีทาง
ราชการ การคุกคามค่อยๆเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆหลงัท่ีมีการติดตามกรณีโครงสร้างส าคญั 

 กิจกรรมของกลุ่มสถาบันความช่วยเหลือทางกฎหมาย Jayapura มีความ
ตระหนกัว่าคดีต่างๆท่ีพวกเขาท าอาจจะไม่ชนะเสมอไปท่ีพวกเขาติดตามโดยเฉพาะเร่ือง
โครงสร้าง เป้าหมายในขณะนั้นแค่ท  าให้ชาวบา้นท่ีปาปัวเขา้ใจเร่ืองของกฎหมาย    พวก
เขา้เป็นเสมือนกลุ่มท่ีคอยเตือนรัฐบาลอินโดนีเซีย ว่าอยา่ท าร้ายกลุ่มหรือประชาชนส่วน
นอ้ย51 

 และส่ิงท่ีหน้าสนใจของสถาบนัความช่วยเหลือทางกฎหมาย Jayapura ไดท้  า
การสนบัสนุนให้ความรู้ ให้การศึกษาแกชาวบา้นในหลายหมู่บา้นดว้ยกนักิจกรรมน้ีไดรั้บ
การช่ืนชมจากชาวบา้นเป็นอยา่งมาก ต่อมาสถาบนัความช่วยเหลือทางกฎหมาย Jayapura
ไดพ้ฒันาข้ึนโดยมีโปรแกรมการพฒันาทรัพยากรกฎหมายมนุษย ์ )PSDHM(นอกจากนั้น
แลว้กิจกรรมของสถาบนัความช่วยเหลือทางกฎหมาย  Jayapura ยงัให้ความรู้การศึกษาแก่
ประชนในเร่ืองกฎหมาย เม่ือมีการจบักุมตวัแลว้ก็สามารถช่วยเหลือตนเองได ้รู้สิทธิความ
เป็นพลเมือง52 

สถาบนัความช่วยเหลือทางกฎหมาย Jayapuraไดท้  างานร่วมกบัสถาบนัพฒันา
เอกชนโดยมีการท างานอย่างจริงจงัและเขม้ขน้ เก่ียวกบัความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนท่ีผ่านมา 
บ่อยคร้ังท่ีสถาบนัความช่วยเหลือทางกฎหมาย Jayapura ได้รับขอ้มูลจากสถาบนัพฒันา
เอกชน และโบสถอี์กทีหน่ึง  โดยทั้งสองกลุ่มท่ีไดก้ล่าวมานั้นท างานร่วมกนัในปาปัว  
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สุดทา้ยในช่วงยคุระเบียบใหม่ สถาบนัความช่วยเหลือทางกฎหมาย ก็คือกลุ่มท่ี
หาความจริงจากเหตุการณ์กรณี Biak Berdarah เม่ือกรกฎาคม 199853รายงานท่ีมาจาก
สถาบนัความช่วยเหลือทางกฎหมาย Jayapura เพ่ิมเติมด้วยรายงานท่ีท าข้ึนโดยสถาบนั
อ่ืนๆ ก็ไดน้ าขอ้มูลรายงานไปใชต่้อ ทั้งสถาบนัในและต่างประเทศในกรณีดงักล่าว 

 

ปาปัวหลงัยุคระเบียบใหม่จนถึงสมัยปฏิรูปปาปัว 

ยุคแรกของการปฏิรูป 2541 (1998) 

การปฎิรูปเกิดข้ึน ณ กรุงจาการ์ตาในเดือน พ.ค 2541 (1998) ท าให้เกิดผล
กระทบอยา่งหนกัทางการเมืองระดบัชาติในประเทศอินโดนีเซีย หลงัการตกต ่าในช่วงจดั
ระเบียบใหม่ในปาปัวท าให้ประธานาธิบดี ซูฮารโตได้เพ่ิมมาตรการใช้อ  านาจเพ่ือท่ีจะ
ก าจดัแนวร่วมปลูกระดมประชาชนในปาปัวท่ีลุกข้ึนต่อตา้นรัฐบาลอินโดนีเซีย 

การประทว้งต่อตา้นรัฐบาลอินโดนีเซียเร่ิมข้ึนในหลายจงัหวดัในเกาะปาปัว
บางกลุ่มผูป้ระทว้งไดมี้การเรียกร้องความเป็นธรรมดา้นการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีผ่านมา
ในสมยัท่ีมีการร่วมปาปัวเขามาเป็นประเทศอินโดนีเซีย 

หน่ึงในจ านวนประชาชนท่ีมาประทว้งนั้น เป็นกลุ่มนักศึกษา และกลุ่มภาค
ประชาสังคม จนน าไปสุ่การใช้ความรุ่นแรงและยิงสลายการชมนุ่มร่วมไปถึงเกิดการท า
ร้ายร่างกายผูป้ระทว้ง จากทางการทหารและต ารวจ จนท าให้ในบางพ้ืนท่ีในเกาะปาปัวนั้น
มีประชาชนได้ออกมาโบกธงดาวกือโจรา )Bingtang Kejora( เพ่ือแสดงจุดยืนท่ีจะไม่
ร่วมกบัประเทศอินโดนีเซีย   

 

 56



57 
 

FORARE )กลุ่มสมานฉันท์ของประชาชนในอเีรียนจายา(   

และ PDP )สภากรรมการบริหารชุมชนปาปัว( : 1999 -2000 (2542-2543)  

การเสนอตวัแทนประชาชนในปาปัวโดยการจะร่วมกลุ่มเป็นกลุ่ม FORARE(
กลุ่มสมานฉนัทข์องประชาชนในอีเรียนจายา  )นั้นจะมีตวัแทนประชาชนจากทุกส่วน เช่น 
ตวัแทนจากโบสถ ์กลุ่มนกัศึกษา กลุ่มผูป้ระกอบการ กลุ่มชนชั้นน าจารีต โดยมีจุดยืนและ
พนัธกิจวา่ เพ่ือจดัให้เป็นพ้ืนท่ีในการพบปะสร้างสรรคส์มานคีให้เกิดข้ึนในสังคมในเกาะ
ปาปัวเพราะ  FORARE (กลุ่มสมานฉันท์ของประชาชนในอีเรียนจายา )ก่อตั้งข้ึนโดย
ประชาชนในทุกภาคส่วน และถือว่าเป็นการร่วมตัวแทน แต่ละกลุ่มและเกิดความ
น่าเช่ือถือ ในการเป็นแทนเจรจา ต่อรองและการไกล่เกล่ียในระดบัชาติกบัฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง
ของรัฐบาลอินโดนีเซีย54 . 

วนัท่ี 26 ก .พ 2542 (1999) ณ ส านกัประธานธิบดี กรุงจาการ์ตา้. 

FORARE (กลุ่มสมานฉันท์ของประชาชนในอีเรียนจายา   )ไดส่้งตวัแทนจาก
ปาปัว  100 คน ในพบปะประธานาธิบดี บาฮารูดีน ยโูซฟ ฮาบีบี (BAHARUDIN JUSUF 

KALA) คร้ังน้ีเพ่ือแสดงเจตจ านงท่ีตอ้งการแยกตวัออกจากการเป็นประเทศอินโดนีเซีย 
เพราะถือว่าประธานาธิบดีฮาบีบี เป็นประธานาธิบดีท่ีพ่ึงให้เอกราชให้กบัประชาชนในติ
มอเลสเตเม่ิอไม่ชา้น้ี โดยมีกลุ่มตวัแทนจากปาปัว ซ่ึงมีนามว่า ทีม 100 (กลุ่มหน่ึงร้อยคน )
ในการแสดงจุดยนืถึงเจตจ านงทางการเมืองอยา่งชดัเจนต่อการแยกตวัออกจากอินโดนีเซีย.  

เพ่ือเป็นการรองรับการเปล่ียนแปลงทางการเมืองในเกาะปาปัว รัฐบาล
อินโดนีเซีย น าโดยประธานาธิบดี บีเจ ฮาบีบี  (BJ. HABIBIE )ไดอ้อกกฏหมาย มาตรา 45/ 
2542 (1999 UU NO. 45/1999) ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัการจดัระเบียบจงัหวดัอีเรียนจายากลาง 
(IRIAN JAYA TENGAH) และจงัหวดัอีเรียนจายาตะวนัตก (IRIAN JAYA BARAT) และ
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ประธานาธิบดี ฮาบีบีไดส้ั่งการ เฮอมาน (HERMAN MONIM) และนายอบัราฮมั อาตูรูรี 
(ABRAHAM ATURURI) เพ่ือเป็นผูส้ าเร็จราชการในสองจงัหวดัใหม่ขา้งตน้ 

การลงมติทางการเมือง (รัฐบาลกลาง )ท าให้ประชาชน เกาะปาปัว เกิดความไม่พอใจ และ
ยอมรับไม่ไดใ้นขอ้เสนอดงักล่าวเป็นอยา่งมาก . 

ในเดือนตุลาคม 2542 (1999) ณ จายาปูรา (JAYA PURA) เมืองหลวงของ
จงัหวดัปาปัว ไดมี้ประชาชน และกลุ่มนกัศึกษาท่ีไม่เห็นดว้ย ออกมาต่อตา้นปฏิเสธ การลง
มติของรัฐบาลในคร้ังน้ี จนท าให้ส านกัผูว้า่ราชการ และส านกัวุฒิสภาของอีเรียนจายาตอ้ง
ปิดท าการไปกว่าสัปดาห์ และในวนั 16 ตุลาคม 2542 (1999) ผู้ประท้วงประสบ
ความส าเร็จในการให้ผูบ้ริหารและสมาชิกสภานิติบญัญติั ถอดทอน และลงมติใหม่โดย
เน้ือหาคือการ ปฏิเสธยติุเก่ียวกบักฎหมายในมาตรา 45/2542 (1999) ดงักล่าว 

ใน 2542 (1999) สถานการณ์ทางการเมืองในปาปัวเร่ิมไปในทิศทางท่ีดีข้ึน ความตึงเครียด
ทางสังคมและการเมืองในส่วนต่างๆ ของประเทศอินโดนีเซียเร่ิมลดลงท าให้ปาปัวมี
ความหวงัในการจะประกาศแยกตวัออกจากอินโดนีเซีย วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2542 (1999) ได้
มีการขบัเคล่ือนน าโดยนายเดส เฮช อีลวย (THEYS H. ELUAY)และประชาชนในปาปัว
ได้อันเชิญธงดาวกือโจรา (BINTANG KEJORA) ข้ึนพร้อมๆ กับธงแดง ขาว ของ
อินโดนีเซีย และธงพรรค PBB (PERSERIKATAN BANGSA BANGSA) คือ พรรค
ประชาธิปไตยอินโดนีเซีย การอนัเชิญธงดงักล่าวนั้นเกิดข้ึนตอนท่ีการเมืองระดบัชาติอยู่
ในระหว่างการเปล่ืยนขั้วอ านาจของรัฐบาลในยุคประธานาธิบดี BJ. HABIBI แก่
ประธานาธิบดีอบัดุลเราะมาน วาฮิด (ABDURAHMAN WAHID) ในธงดั้งกล่าวนั้นเป็น
การแสดงรูปภาพมนุษยนิยม และพหุนิยม น้ีคือส่วนหน่ึงได้แสดงเชิงสัญลักษ์ลักษณะ
หลกัๆ ในการอนัเชิญธงดาวกือโจรา (BINTANG KEJORA) ในพ้ืนท่ีสวน อิมบี (IMBI) 
จายาปูรา (JAYA PURA) ศูนยก์ลางเมืองหลวงของจงัหวดัอีเรียนจายา ในขณะนั้น 
ประธานาธิบดีกุสดุร (GUS DUR) ได้อนุญาติให้อนัเชิญธงดาวกือโจรา (BINTANG 
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KEJORA) โดยมีลกัษณะไม่ใหญ่มาก และอนัเชิญไม่สูงมาก ถา้เทียบกบัธงชาติแดง ขาว 
ของธงชาติอินโดนีเซีย. 

การพฒันาการทางการเมืองของประชาชนในปาปัวเร่ิมชัดข้ึนในวนัท่ี 23-26 กุมภาพนัธ์ 
2543 (2000) ประชาชนปาปัวเร่ิมมีการร่วมกลุ่มและการก าหนดวาระการประชุมในคร้ังน้ี
โดยหัวขอ้คือ ‚การพูดคุยคร้ังใหญ่‛(MUBES) โดยการพบปะคร้ังน้ีได้เจาะจงในเร่ืองท่ี
เก่ียวกบัประวติัศาสตร์ชาติพนัธ์ของคนในเกาะปาปัว และก าหนดวาระทางการเมืองของ
ประชาชนในปาปัว ร่วมถึงยงัไดมี้การด าเนินการสานต่อเสนอของทีม 100 (TIM 100) หลงั
ครบรอบหน่ึงปีในการเจรจากบัประธานาธิบดี บีเจ ฮาบีบี ในคร้ังนั้นให้มีการด าเนินการ
ต่อเน่ืองผา่นวาระการประชุม KONGRES II  ในปาปัว ระหว่างวนัท่ี 29 พฤษภาคม จนถึง 
6  มิถุนายน 2543 (2000) และไดรั้บการผลกัดนัการจากประธานาธิบดีกุสดุร (GUS DUR) 
ผา่นรัฐสภา และงบประมาณสนบัสนุน หน่ึงพนัลา้นดอลล่าร์. 

ปัจจยัหน่ึงท่ีส าคญัท่ีเกิดข้ึนในการประชุมคร้ังน้ี คือมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสภา
ปาปัว (PDP) เพ่ือเป็นการบ่งบอกถึงความเสถียรภาพทางการเมืองปาปัวในการแยกตวัเป็น
เอกราชของปาปัวโดยวีถ่ีทางการฑูตของประชาชนในปาปัวผ่านการประชุมคร้ังน้ีร่วมไป
ถึงแต่งตั้ง เดส เฮช อีลวย (THEYS H. ELUAY) ให้เป็นประธาน และ ธอม บีรอล (THOM 
BEARAL)  เป็นรองประธาน ในสมยัยุคจดัระเบียบสังคมใหม่นั้น เดส ฮีโย (THEYS 
HIYO)เคยเป็นสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร (DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
DAERAH: DPRD ในจงัหวดัอีเรียนจายาจากพรรคแรงงาน (GOLKAR) และยงัเป็น
ประธานกลุ่มอนุรักษว์ฒันธรรมทอ้งถ่ิน (LMA) และมี ธอม บีรอล (THOM BEARAL) 
เป็นประธานกลุ่มอนุรักษว์ฒันธรรมทอ้งถ่ินอีกกลุ่มท่ีมีนามว่า  (AMUNGME LEMASA) 
ในเมือง TIMIKA ท่ีเคล่ือนไหวต่อตา้นการมาของ PT. FREEPORT(บรีษทัถ่านหินในเกาะ
ปาปัว) เป็นการต่อสู้ในยคุแรกของคนปาปัว เพ่ือให้ไดแ้ยกออกตวัจากอินโดนีเซีย เป็นยคุ
ท่ีเผชิญหนา้กบัทางการทหารและเป็นกลุ่มติดอาวุธท่ีซ่อนตวัอยูใ่นป่ายคุนั้น ปัจจุบนัไม่มี
กลุ่มน้ีอยูอี่กแลว้  
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ประชาชนในเกาะปาปัวจะเข้ามามีบทบาทผ่านสภากรรมการบริหารชุมชน  DPD 
(PERSIDIM DEWAN PAPUA)มากข้ึนเพ่ือเป็นอีกแนวทางในการเคล่ืนไหวให้ไดม้าซ่ึง
ความเป็นเอกราชแบบวิถีสันติ โดยผ่านเกณฑก์ารเมืองและเป็นเคร่ืองหมายทางการทูตท่ี
ส าคญัจากศุนยก์ลาง. 

เขตพืน้ที่พเิศษ )เขตปกครองตนเอง (และ สมาคมพลเมืองปาปัว  

ในสถานการณ์ความวุ่นวายทางสัมคมและทางการเมืองท่ีรุ่นแรงข้ึน ตั้งแต่ปี 
2541(1998) จนถึง 2543 (2000) ณ  .เมืองหลวง กรุงจาการตา้เองไดมี้การน าเสนอเร่ืองเขต
พ้ืนท่ีปกครองพืเศษให้แก่ประชาชนในปาปัว ซ่ึงจะเห็นได้จากผลของการเลือกตั้ ง
ประธานาธิบดีในปี 2542(1999)และหน่ึงในนั้นมีค  าสั่งส าหรับการร่างกฎหมายพิเศษว่า
ด้วย เขตพ้ืนท่ีปกครองพิเศษในปาปัว  ในปีต่อมาบทบญัญติัน้ีได้มีการลงในพระราช
กฤษฎีกาฉบบัท่ี  MPR IV/ 2543(2000)  โดยรัฐบาลมีความพยายามท่ีจะให้สถานะเขต
พ้ืนท่ีปกครองพิเศษและถือได้ว่าเป็นประเด่นหลกัระดบัชาติในกรณีการแกปั้ญหาความ
ขดัแยง้ในปาปัว  .การติดตามพระราชกฤษฎีกา  MPR นั้นรัฐบาลทอ้งถ่ินอีเรียน จายา  (Irian 
Jaya) ไดด้ าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการ  (Steering Committee  yang) เป็นผูรั้บผิดชอบ
ในการก าหนดร่างรูปแบบเขตปกครองพิเศษ และแต่งตั้ง Frans  Wospakrik อธิการบดี 
มหาวิทยาลยั เจนเดราวาสิส  (Cenderawasih University ) เป็นประธานในขนาดนั้น, และ
ตวัแทนสมาชิกจากกลุ่มต่าง ๆ ของกลุ่มชุมชนในปาปัว 

หลงัจากนั้นไดมี้การจดัสมัมนาต่างๆเพ่ือท่ีจะเก็บรวบรวมขอ้มูลจากประชาชน
ในชาวปาปัว  .แต่น่าเสียดายในการจดัสมัมนาคร้ังนั้นตวัแทนกลุ่มชุมชนปาปัวกลบัไม่เห็น
ดว้ยและเกิดการต่อตา้นอยา่งรุนแรงในการร่างเขตปกครองพิเศษดั้งกล่าว จนน าไปสู่การ
ความคุ่มสถานการณ์จนเป็นเหตุท าให้มีผูเ้สียชีวิตหน่ึงและไดรั้บบาดเจบ็อีกนบัสิบ ณ วนัท่ี 
29 มีนาคม 2544 โรงยมิ มหาวิทยาลยั เจนเดราวาสิส จายาปุระ 
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แม้ว่าจะได้รับการปฏิเสธและต่อต้านจากชาวปาปัวมานั้ น เม่ือวันท่ี  19 
กรกฎาคม  2 544 ทางรัฐบาลอินโดนีเซียน าโดยสภาผูแ้ทนราษฎรของอินโดนีเซีย ยงัคง

จดัตั้งคณะกรรมการพิเศษเพ่ือหารือเก่ียวกบัเขตปกครองพิเศษท่ีได้ด าเนินการมา ในช่วง
ดังกล่าวคณะกรรมการพิเศษของสภาผูแ้ทนราษฎรอยู่ในช่วงของความโกลาหลทาง
การเมืองระดบัชาติ เม่ือประธานาธิบดีกสั ดูร ลงจากต าแหน่ง โดยมี เมาาวตี สูรการ์โนรปุ
ตรี เป็นประธานธิบดีคนใหม่ของอินโดนีเซียมาแทน  .และ เดือนตุลาคม  2 544 ทางรัฐบาล
น าโดย สภาผูแ้ทนราษฎรในท่ีไดน้ าร่างกฎหมายว่าดว้ยเขตปกครองพิเศษในจงัหวดัปาปัว 
ฉบบั 21/   2 544 และพฤศจิกายน 2544 ประธานาธิบดี เมาาวาตี สูรการ์โนรปุตรีไดล้งมติ
พิจารณาให้ปาปัวมีสถานะเป็นเขตปกครองพิเศษในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ตั้งแต่นั้นมา 

เน้ือหาส าคญัของกฎหมายพิเศษ ฉบบั   .21 / 2544 น้ีคือ เปิดโอกาศในดา้นๆ ให้
การดูแลและสวสัดิการณ์ต่างในการเป็นพลเมืองในปาปัว ทางดา้นการศึกษา สุขภาพและ
การพฒันาเศรษฐกิจเป็นโครงสร้างพ้ืนฐาน นอกจากน้ียงัมีการให้เขตปกครองตนเอง  (เขต

ปกครองพิเศษ )ร่วมการจดัร ะเบียบและควบคุมการจดัตั้ ง พรรคการเมืองท้องถ่ิน การ
เยยีวยาการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยการจดัตั้งคณะกรรมาธิการกฎหมาย Ad Hoc และศาล
สิทธิมนุษยชนในปาปัว ร่วมไปถึงการสร้างความชอบธรรม, ยุติธรรมในด้านเศรษฐกิจ 
และความเท่าเทียมกนัของชาติพนัธ์ , การออกกฎหมายน้ีให้งบประมาณสนบัสนุน 70 %
เพ่ือสร้างเศรษฐกิจส าหรับประชาชนในปาปัวและส่วนท่ีเหลือไปลงศูนยก์ลางคือ ในดา้น
น ้ามนั, แก๊าซธรรมชาติและเหมืองแร่ .กฎหมายน้ียงัสามารถเร่งการพฒันาจากรัฐบาลกลาง

จะจดัสรรเงินจ านวน  2  % ของการปกครองตนเองพิเศษของกองทุนจดัสรรทัว่ไป  (DAU) 
ทัว่ประเทศเป็นเวลา   25  ปี นโยบายเขตพ้ืนท่ีปกครองพิเศษน้ียงัเปิดโอกาศให้พลเมืองใน
ปาปัวเป็นผูถื้อความชอบธรรมและอ านาจในปกครองตนเองดา้นต่าง ๆ ยกเวน้ในห้าดา้น
ส าคัญคือ การเมืองระหว่างประเทศ  ,การป้องกันและการรักษาความปลอดภัยใน
ราชอาณาจกัร, การเงินและการคลงั, ศาสนาและความยติุธรรม. 
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ในทางปฏิบติันั้น นโยบายเขตปกครองพิเศษไม่ไดถู้กด าเนินการไปดว้ยโดยดี 
และเพียงแค่สองปีของการด าเนินการเท่านั้น ทางรัฐบาลกลางได้ออกกฎหมายฉบับ 
1/ 2546 เป็นค าสัง่โดยตรงประธานาธิบดีให้เร่งด าเนินการตามกฎหมายเลฉบบั 45 / 2542 ใน
ส่วนของจงัหวดั อีเรียน จายา ตะวนัตกและ อีเรียนจายา กลาง .กฎหหมายฉบบั 45 / 2542 
เคยเป็นนโยบายท่ีไดรั้บการปฏิเสธจากผูค้นในชาวปาปัวมาแลวัในปี 2542  เพราะฉะนั้น
การทอดทอนกฎหมายเขตปกครองพิเศษดงักล่าวรัฐบาลควรจะตอ้งได้รับขอ้เสนอแนะ
จากสมชัชาประชาชนของชาวปาปัว )MRP)ก่อนทอดทอน. 

บทเรียนน้ีท าให้ อับราฮัม อาตูรูรีซ่ึงเป็นผูว้่าราชการจงัหวดั อีเรียน จายา 
ตะวนัตก ในเมือง จาเรเตเกอ)caretaker( และเคยมีการประกาศจดัตั้งปาปัวตะวนัตกใน
เมืองมานกวารี) Manokwari( ประมาณเดียวกนักบัการด าเนินการท่ีเคยเกิดข้ึนในเมืองอีมา
กา )Imika( เป็นเมืองหลวงของกลาง จงัหวดั อีเรียน จายาแต่ได้รับการต่อต้านจึงการ
ก่อให้เกิดสงครามระหวา่งชนเผา่และส่งผลให้มีผูเ้สียชีวิตหลายคน. 

การปฏิบตัตามค าสั่งและออกระเบียบให้รัฐบาลทอ้งถ่ิน จงัหวดั อีเรียน จายา
ตะวนัตก ดงักล่าว ท าให้รัฐบาลกลาง ออกค าสั่งรัฐบาลชัว่คราว )perppu) ดงันั้น จงัหวดัอี
เรียน จายาตะวนัตกเป็นจงัหวดัเดียวในประเทศอินโดนีเซียท่ีไม่อยูภ่ายใตก้ฎหมาย แต่อยู ่
ภายใตค้  าสัง่การเปลืยนแปลงกฎหมายของรัฐบาล perppu ประธานธิบดีไดอ้อกค าสั่งพิเศษ
เลขท่ี  213    / M / 2546 เก่ียวกบัการแต่งตั้งของอบัราฮมั อาตูรุรี เป็นผูว้่าการรักษาการของ
จงัหวดัอีเรียนจายาตะวนัตก 

การออกค าสัง่ให้เป็นรัฐบาลชัว่คราว)Perppu( ในจงัหวดั อิเรียน จายาตะวนัตก
นั้นถือวา่ไดรั้บการแต่งตั้งจากประธานาธิบดีให้รักษาการผูว้่าราชการท่ีไม่ไดอ้ยูก่ลไกของ
กฎหมายเขตปกครองพิเศษปาปัว จนท าให้ประชาชนปาปัวจ านวนมากไม่พอใจ สภา
ผูแ้ทนส่วนภูมิภาค)DPRP( จึงยื่นพระราชกฤษฎีกาฟ้องศาลปกครองในกรุงจาการ์ตา้ เม่ือ
วนัท่ี 14 มิถุนายน 2547, ในการรับเร่ืองพิพากษาจาก DPRP และยืนยกเลิกค าสั่งพิเศษของ
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ประธานาธิบดีฉบบั 213  / M / 2546 ดงักล่าว  .อยา่งไรก็ตามการตดัสินใจยนืด าเนินการตาม
กฎหมายน้ีไม่ไดรั้บถือวา่ไม่เป็นสนใจจากรัฐบาลเมาาวตี แต่อยา่งใด 

ในขณะเดียวกนัสถานการณ์ทางการเมืองในเมืองหลวงมานกวารี (Manokwari )
ยงัคงด าเนินเร่ืองแบบไปเร่ือยๆ  ท าให้รัฐบาลกลางสามารถก่อตั้งสภานิติบญัญติั และได้
เปล่ียนช่ือจงัหวดัจากอีเรียน จายา ตะวนัตก  (Irian Jaya barat) เป็นจงัหวดัปาปัวตะวนัตก 
(Papua Barat) ถึงแมก้ระบวนการน้ีจะถูกต่อตา้นจากหลายฝ่าย กระทัง่ได้มีค  าสั่งท่ีให้
ยกเลิกการเป็นผูว้า่ราชการตามกฎหมายอยา่งเป็นทางการ แต่กระบวนการทางการเมืองใน
ระดบัภูมิภาคและระดบัศูนยก์ลางยงัคงด าเนินการต่อไป และน่ีคือจุดเร่ิมตน้ของความไม่มี
การด าเนินการของรัฐบาลกลางเพื่อให้มากฎหมากเขตการปกครองพิเศษ 

หน่ึงในสถาบนัท่ีเกิดจากนโยบายเขตปกครองพิเศษ คือ MRP ท่ีแสดงถึง
วฒันธรรมของชาวปาปัวซ่ึงมีจุดมุ่งหมายของการก่อตั้งสถาบนัน้ีคือเพ่ือปกป้องสิทธิขั้น
พ้ืนฐานของชนพ้ืนเมืองชาวปาปัว ตามกฎหมายการปกครองพิเศษ   ,การอยูร่่วมกนัมานาน
ของสถาบนัน้ีเป็นการสะทอ้นของประสบการณ์อนัยาวนานของชาวปาปัว (Papuans)ท่ีได้
ตกเป็นเหยือ่หรือท่ีเป็นเพียงผูช้มเหตุการณ์ต่างๆภายใตก้ารปกครองของอินโดนีเซีย 

ดว้ยเหตุท่ีวา่สถาบนัน้ีเปรียบเสมือนตวัแทนทางวฒันธรรมของชนพ้ืนเมืองชาว
ปาปัว ดงันั้นสมาชิกของสถาบนัน้ีจึงมีเฉพาะชนพ้ืนเมืองชาวปาปัวเท่านั้น ซ่ึงจะแตกต่าง
จาก DPRP ท่ีเป็นสถาบนัทางนิติบญัญติัท่ีไดเ้กิดข้ึนจากการเลือกตั้งแบบทัว่ไปและจาก
ตวัแทนของพรรคการเมือง สมาชิกของMRP น้ี มีทั้ งหมด 42  คน ซ่ึงแต่ละฝ่ายจะ

ประกอบดว้ย 14 คนท่ีเป็นตวัแทนดา้นประเพณี ,ศาสนาและสตรี  

ตามกฎหมายฉบบั 21/2002 , MRP มีอ  านาจในการปกป้องสิทธิของชนพ้ืนเมือง
ชาวปาปัวโดยเฉพาะ   ,กล่าวคือสิทธิในการเลือกหรือพิจารณาเพ่ือสรรหาผูว้่าราชการ

จงัหวดัและรองผูว้่ าราชการจงัหวดัปาปัว, สิทธิในการก าหนดกฎระเบียบในระดบัเขต
ภูมิภาคพิเศษ )Perdasus)  สิทธิในการให้ค  าพิจารณาต่อ DPRP,ผูว้่าราชการจงัหวดั   ,ผูว้่า
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สภาเทศบาลเมือง    /อ าเภอและรีเจน้ท์    /นายกเทศมนตรีในเร่ืองท่ีเก่ียวกับสิทธิของชน
พ้ืนเมืองชาวปาปัว 

การก่อตั้ง MRP ผ่านกระบวนการทางการเมืองน้ีไดใ้ช้เวลาอยา่งยาวนานและ
สร้างความเหน่ือยล้ามานานกว่าสามปีนับตั้งแต่รัฐบาลกลางไม่ได้ท  าการออกระเบียบ
ราชการ  (PP) ในการจดัตั้ง MRP ให้ จนกระทัง่เดือนพฤศจิกายนในปี 2004  หลงัจากท่ีมี
การเปล่ียนประธานาธิบดีเป็น  Susilo  Bambang  Yudhoyonoจึงมีการออกระเบียบราชการ
ฉบบัท่ี 54 ของปี 2004 ของสมชัชาประชาชนของปาปัว ( MRP)ได ้

ในปี 2005  ท่ี MRP ถูกสร้างข้ึนโดยมี AgusAlua เป็นประธาน เขาเป็นหน่ึงใน
ผูน้ าปาปัวท่ีมาจาก Jayawijayaและยงัเป็นรองเลขาธิการ PDP,ในช่วงแรกของ MRP การ
ตดัสินต่างๆส่วนใหญ่จะข้ึนอยูก่บักฎหมายเขตการปกครองแบบพิเศษ แต่ยงัมีความขดัแยง้
ทางการเมืองเกิดข้ึนในระดบัทอ้งถ่ินและระดบัชาติ ตวัอยา่งเช่นเหตุการณ์ในปี 2006  ซ่ึง 
MRP ไดต้ดัสินใจท่ีจะท าเพลง ‚HaiTanahkuPapua‛ให้เป็นเพลงประจ าชาติและให้ธงดาว
รุ่งเป็นธงประจ าชาติอย่างเป็นทางการ   ,โดย MRP ได้ตดัสินใจโดยยึดหลกักฎหมายใน
บทความท่ี 2  วรรค   (2  )ของกฎหมายท่ี  21 /2001  ในปี  2009  อีกทั้ง  MRP เองก็ได้ออก
หนงัสือพระราชกฤษฎีกา (SK) ฉบบัท่ี 14/2009แลว้ซ่ึงในพระราชกฤษฎีกาน้ีก าหนดไวว้่า

ส าหรับวา่ท่ีหวัหนา้ชุมชนทุกคน ทั้งในระดบัจงัหวัดหรืออ าเภอและทุกเมืองในทัว่แผ่นดิน
ของปาปัวจะตอ้งเป็นชาวปาปัว(Papuans   )เท่านั้น ,ผลการตดัสินในการท าเพลงและธงชาติ
ถูกปฏิเสธจากรัฐบาลกลางดว้ยเหตุผลท่ีวา่มนัขดักบัการด าเนินการของ NKRI ในขณะSK 

14 /2009รัฐมนตรีมหาดไทยประเมินพระราชกฤษฎีกาดงักล่าวอาจจะเกิดความขดัแยง้กนั
ในประเทศงชาติและรัฐ ซ่ึงเช่ือวา่มีความเป็นไปไดอ้ยา่งสูง 

ยงัคงอยูใ่นปี 2009  เม่ือวนัท่ี  2  กรกฎาคม  MRP ออกมาข่มขู่เพ่ือท่ีจะคว  ่าบาตร
การเลือกตั้งในปี 2009  หากรัฐบาลไม่จดัสรร  11  ท่ีนัง่ใน  DPRP ให้เป็นชาวPapuans,การ
ขมขู่ของ MRP น้ีท  าให้เกิดการถกเถียงกนัอยา่งรุนแรงมากข้ึนหลงัจากท่ีรัฐบาลกลางตั้งใจ
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ท่ีจะสร้าง MRP ในจงัหวดัปาปัวตะวนัตก ด้วยเหตุผลท่ีว่า เพ่ือรองรับหรือตอบสนอง
ความตอ้งการของชุมชนในจงัหวดัดงักล่าว บางกลุ่มปฏิเสธการจดัตั้งน้ี แต่รัฐบาลกลาง
ยงัคงยืนยนัในการตดัสินใจและได้อ  านวยความสะดวกต่างๆทั้งหมดในกระบวนการ
เลือกตั้งสมาชิกMRP ในจงัหวดัปาปัวตะวนัตก 

ทศันคติของรัฐบาลกลางท่ีปฏิเสธการตดัสินใจต่างๆของMRP น้ี จะถูกแกไ้ข
โดย MRP จะจดัการประชุมใหญ่ร่วมกบัประชาชนชาวปาปัวในการเจรจาวางแผนเพ่ือให้
การได้มาซ่ึงระบอบการปกครองตนเองแบบพิเศษ ผลท่ีได้คือการปกครองตนเองแบบ
พิเศษลม้เหลวและผูค้นในปาปัวร่วมกบั MRP ในวนัท่ี 18 มิถุนายนและ 8 กรกฎาคม 2010 
มีการเรียกร้องหรือชุมนุมอย่างสงบในอาคาร  DPRP เพ่ือเรียกคืนกฎหมายการปกครอง
แบบพิเศษ 

ในส่วนของรัฐบาลทอ้งถ่ินและรัฐบาลกลางจะไม่สนับสนุนให้เกิดสถาบนั
อ่ืนๆตามท่ีระบุไวใ้นกฎหมายการปกครองตนเองแบบพิเศษ ยกเวน้ MRP ท่ีเกิดข้ึนส่ีปี
หลังจากการด าเนินการตามกฎหมายการปกครองตนเองแบบพิเศษสถาบนัอ่ืน ๆ เช่น 
KKR, กฎหมายส านกังานคณะกรรมการก ากบัAd Hoc และศาลสิทธิมนุษยชนและจารีต
ประเพณียงัไม่ไดรั้บการจดัตั้งข้ึน 

หลายฝ่ายท่ีตดัสินว่าการปกครองตนเองแบบพิเศษน้ีล้มเหลวในการปฏิบติั

ภารกิจท่ีให้ความคุม้ครองและการไดสิ้ทธิต่อชาวปาปัว(Papuans )สมมติฐานน้ีดูมีเหตุผลถา้

เราดูในสภาพเป็นจริงของสังคม ในหลายหมู่บา้นในปาปัวเราจะเห็นว่ายงัขาดโครงสร้าง

พ้ืนฐานท่ีจะสนบัสนุนให้คนปาปัวไปโรงเรียนถึงแมจ้ะมีโรงเรียนอยูใ่นหมู่บา้นแต่ยงัขาด

ครูผูส้อนหรือไม่มีส่ิงอ านวยความสะดวกสนบัสนุนอ่ืน ๆ เช่นหนังสือเคร่ืองเขียนหรือ

เคร่ืองมือการปฏิบติัส าหรับนกัเรีย ในภาคสาธารณสุขหรือหากมีการสร้างศูนยสุ์ขภาพ ก็
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ยงัขาดแพทยห์รือพยาบาลผดุงครรภใ์นสถานท่ี หรือถึงแมว้า่จะมีคนท างานดา้นสุขภาพแต่

ก็ยงัขาดยาอยู่ดี หรือในทางกลับกัน ถึงจะมีครูและแพทย์หรือพยาบาลผดุงครรภ์ใน

หมู่บา้น แต่โรงเรียนหรือศูนยสุ์ขภาพก็ไม่มีอยูดี่ 

  

หน่วยเร่งพฒันาปาปัวและปาปัวตะวนัตก(UP4B) 

ท่ามกลางความวุ่นวายและความลม้เหลวของกฎหมายการปกครองพิเศษในปี 
2010 รัฐบาลกลางออกวาทแถลงการท่ีจะสร้างหน่วยท่ีจะเร่งการพฒันาในปาปัว หน่วย
ท่ีวา่คือหน่วยเร่งการพฒันาในปาปัวและปาปัวตะวนัตกท่ีเกิดข้ึนบนพ้ืนฐานของ พรก คร้ัง
ท่ี 65 ปี 2011 ในการเร่งการพฒันาปาปัวและป าปัวตะวนัตก และ พรก ท่ี 66 ปี 2011  

 การเกิดของหน่วยงานน้ีไดรั้บการยอมรับเพราะกฎหมายการปกครองพิเศษมี
ความลม้เหลวในการยกระดบัการด ารงชีวิตของประชาชนในปาปัว รัฐบาลกลางประเมิน
วา่หน่วยน้ีเป็นการประเมินกฎหมายการปกครองพิเศษท่ีจดัท าโดยรัฐมนตรีในการพฒันา
ปาปัวท่ีล่าช้า แต่ทว่างบประมาณท่ีให้โดยรัฐบาลกลางค่อนขา้งเยอะหน่วยงานเร่งพฒันา
ปาปัวและปาปัวตะวนัตกจะไดรั้บมอบหมายให้ประสานงานการด าเนินการของโปรแกรม
และนโยบายในปาปัวและปาปัวตะวนัตกเพื่อให้บรรลุผลสูงสุด 

หน่วยเร่งพฒันาปาปัวและปาปัวตะวนัตกจะท างานสองดา้นดว้ยกนัคือดา้นเศรษฐกิจและ
สังคมท่ีมุ่งเน้นในการให้บริการสาธารณะและวิธีการทางสังคมและการเมืองท่ีมุ่งเน้นใน
การสร้างและพฒันาการส่ือสารท่ีสร้างสรรค์ระหว่างรัฐบาลกับประชาชนของปาปัว 
รัฐบาลได้แต่งตั้ งบมับัง ดาร์โมโนซ่ึงเป็นผูรั้บผิดชอบโดยตรงกับประธานาธิบดีแห่ง
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในขณะท่ีรองประธานาธิบดีท าหน้าท่ีเป็นประธานของทีมแกนน า
หน่วยเร่งพฒันาปาปัวและปาปัวตะวนัตกท่ีช่วยเหลือโดย เมนโก ท่ีเป็นตวัแทนหัวหน้า
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แกนน าทีมแกนน าประกอบดว้ยสมาชิกรัฐมนตรี 22คน /หวัหนา้ LPNK(เป็นสถาบนัของรัฐ
ซ่ึงก่อตั้งข้ึนเพ่ือด าเนินงานบางอยา่งของการบริหารของประธานาธิบดี)และผูว้่าปาปัวและ
ปาปัวตะวนัตก 

 หลายคนเสียใจพร้อมด้วยสงสัยต่อการด าเนินงานทางการเมืองของรัฐบาล
เพราะมนัด าเนินการโดยไม่ขดัเกลาทางสังคมก่อนมีสถาบนัจ านวนหน่ึงรวมถึงโบสท์
คริสตจกัรและ MRP ปฏิเสธการด าเนินการของหน่วยงานน้ีเพราะมนัถือเป็นความพยายาม
ทางจาการ์ตาทีจะสับเปลียนขั้วอ านาจการกระจายอ านาจท่ีก าหนดโดยกฎหมายการ
ปกครองตนเอง 

 

ความรุนแรงในช่วงปฏิรูปทางการทหาร (เหตุการณ์นองเลือดที่วาเมนาเดือนตุลาคม 
2000)55 

 ในปี 1999 และปี 2001การประทว้งและการเรียกร้องของคนปาปัวท่ีจะแยกตวั
จากอินโดนีเซียยิง่หนกัข้ึนทุกวนัและกระจายไปในส่วนต่างๆของปาปัวโดยส่วนใหญ่ของ
การประท้วงน้ีคือการปักธงปาปัวตะวนัตก สุดท้ายก็จบลงด้วยความรุนแรงและมีการ
เสียชีวิตเกิดข้ึนระหว่างคนพ้ืนเมืองกบัทหารและต ารวจ ในเวลาเดียวกนัในสังคมแบ่ง
ออกเป็นสองขั้ วคือกลุ่มชนพ้ืนเมืองปาปัวท่ีต้องการจะเป็นอิสระและแยกออกจาก
สาธารณรัฐอินโดนีเซียและกลุ่มของชุมชนผูอ้พยพท่ีอยูใ่นสถานการณ์ของความสบัสน 

 การด าเนินงานของสภาประชาชนปาปัว ในปี 1999 และสภาคองเกรสสองในปี 
2000 การรวมตวัของประชาชนปาปัวยิ่งรุนแรงข้ึน ซ่ึงเห็นได้ชัดจากการก่อตวัของกอง
ก าลงัแยกดินแดนปาปัวในทุกอ าเภอในปาปัว ในการกระท าของพวกเขานอกเหนือไปจาก
การตั้งแคม้และปักธงปาปัวตะวนัตกข้ึน พวกเขาก็ยงักระท าการข่มขู่กบัคนนอกพ้ืนท่ีท่ียา้ย
เขา้มาอยู่ในปาปัวในรูปแบบของการกลั่นแกล้งข่มขู่และความรุนแรงในรูปแบบอ่ืน ๆ 
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จนกระทัง่ต่อมาเม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม 2000 เกิดความรุนแรงขนาดใหญ่ด้านมนุษยธรรม
รอบๆวาเมนาเมืองหลวงของ ยาวีจายาคนท่ีเสียชีวิตทั้งหมด 37 

คน และ 89 คนอ่ืน ๆ ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยถึงรุนแรง นับสิบคนถูกจบัและได้รับการ
ทรมาน นอกจากน้ียงัมีรายงานวา่ 13.565 คนถูกยา้ยออกจากหมู่บา้นของพวกเขา 
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เหตุการนองเลือดท่ีวาเมนา: 6 ตุลาคม2000 

เหตุการน้ีเกิดข้ึนจากความพยายามท่ีจะเอาธงของปาปัวลงในบางซุม้ของกองก าลงัปาปัว
โดยเจา้หนา้ท่ีต  ารวจและทหารอินโดนีเซีย เม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม 2000 ต ารวจและทหารไดมี้
การแจง้เตือนตั้งแต่เชา้ของเวลาทอ้งถ่ิน การเคลียพ้ืนท่ีนั้นเร่ิมจากหมู่บา้นซีนกัมา บน,ซี
นกัมา ล่าง, ถนน พายงัการาเมืองวาเมนา, ซีนาปุก, ถนนเดซาร์บารู,ด๊อกซาร์และท่ีซุม้บน
ถนนพีเคการสลายกองก าลงัยงัคงยงัคงด าเนินการต่อบนถนนทรีโกราและบนถนนพายงักา
ราสมาชิกของทีมท่ีอยูใ่นซุม้ถูกจบักุมนบัสิบคนและถูกน าตวัไป สถานีต ารวจจายาวีจายา
บางซุม้ถูกเผาและเสาธงถูกท าลาย  

การด าเนินการน้ีจะน าไปสู่ความโกรธในหมู่คนของปาปัวท าให้มีการตอบโตแ้ละโจมตี
กองก าลงัรักษาความปลอดภยัและท่ีอยอูาศยัของคนนอกพ้ืนท่ีท่ียา้ยเขา้มาอยูใ่นปาปัว 
เหตุการน้ีมีการเผาบา้นหลายหลงัและฆ่าเจา้ของบา้นอพยพท่ีท่ีมาตั้งถ่ินฐานประมาณ 20 
คนท่ีเป็นเหยือ่ของความแรงน้ี ในนั้นเป็นผดุงครรภท่ี์ตั้งครรภห์น่ึงคน เด็กเลก็สองคนอาย ุ
3 ปีและ 7 ปีพร้อมดว้นแม่ของพวกเขา และยงัมีบาทหลวงหน่ึงคน 

กองก าลงัความมัน่คงร่วมกนักบัทหารและต ารวจเขา้มาเพื่อรักษาความปลอดภยั
สถานการณ์ในทางกลบักนัก็ไม่สามารถคล่ีคลายเหตุการรุนแรงดงักล่าว จนตอ้งถอย
เจา้หนา้ท่ีบางส่วนไดรั้บบาดเจบ็จากการโดนอาวธุแบบดั้งเดิมของคนปาปัว หลงัจากท่ี
ไดรั้บการช่วยเหลือจากกองก าลงัรักษาความปลอดภยัและแลว้ประสบความส าเร็จในแก้
สถานการณ์ 

รายงานโดยทีมมนุษยธรรมวาเมนา, 2000 
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เหตุการนองเลอืดที่อาเบปุราเดอืน ธันวาคม 200056 

สองเดือนต่อมาเม่ือวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2000 ไดมี้การโจมตีท่ีสถานีต ารวจอาเบปุ
ราในจายาปุรา โดยประมาณ 15 คนไม่เป็นท่ีรู้จกั ต ารวจสองนายเสียชีวิตในโศกนาฏกรรม
คร้ังน้ีและอีกสามคนไดรั้บบาดเจ็บ กลุ่มน้ีไดจุ้ดไฟเผาร้านคา้รอบๆสถานีต ารวจแลว้า่า
เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัท่ีส านกังานปกครองตนเองปาปัว การด าเนินงานท่ีจะไล่ตาม
และจับกุมผู ้กระท าผิดด าเนินการโดยเจ้าหน้าท่ีต  ารวจ เหตุการณ์เหล่าน้ีต  ารวจได้
ด าเนินการคน้หาอยา่งไร้ความปราณีในบางหอพกันกัศึกษาและหมู่บา้นของชนเผ่ารอบๆ
อาเบปุราจากเหตุการน้ีท าให้เสียชีวิตทันทีหน่ึงคน อีกสองคนเสียชีวิตในการจบักุม
เน่ืองจากมีการทรมาน คนท่ีไดรั้บความเดือดร้อนและถูกทางการทรมานซ ้ าๆอยู่ในความ
จบักุมท่ีสถานีต ารวจจายาปุราทั้งหมดเป็นผูห้ญิงเกา้คนและผูช้ายเกา้สิบหกคน 

ฝ่ายคณะกรรมาธิการสอบสวนการละเมิด  (HAM) ตรวจสอบกรณีของสิทธิ
มนุษยชนเหตุการขั้นตน้จะถือว่าเป็นการละเมิดท่ีรุนนแรง ในรายงานของคณะกรรมการ
สรุปวา่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในรูปแบบของการท าร้ายร่างกาย วิสามญัาาตกรรมและ
จ าคุกหรือการลิดรอนสิทธิเสรีภาพอ่ืน ๆ โดยตามอ าเภอใจ ส านักงานคณะกรรมการ
แนะน าให้อยัการสูงสุดเพ่ือด าเนินการสอบสวนและด าเนินคดีของการกระท าผิดท่ีกล่าวหา
วา่เก่ียวขอ้งในการละเมิดสิทธิมนุษยชน57 

ฆาตกรรมเซอร์ส เอลูวายเดอืนพฤศจิกายน 7006 

กรณีท่ีดึงดูดความสนใจของโลกก็คือการาาตกรรมเซอร์ส เอลูวายของหัวหน้า
พรรคพีดีพีวนัท่ี 10 พฤศจิกายนปี 2001 โดยทหาร ในเวลานั้นเซอร์ส เอลูวายพร้อมกบั
คนขบัรถของเขา กลบัจากการเขา้ร่วมงานฉลองวีรบุรุษท่ีจดัข้ึนท่ีส านกังานใหญ่ของกอง
เรือรบ Xในพ้ืนท่ีฮามาดีเมืองจายาปุรา ร่างของเขาถูกพบในรถส่วนตวัติดอยูก่บัตน้ไมบ้น
หนา้ผา ในขณะท่ีคนขบัรถส่วนตวัของเขา ท่ีช่ืออารีสโตเตเลสมาโซกาหายสาบสูญ 
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มนัตอ้งใช้เวลาค่อนขา้งนานในการคน้หาผูก้ระท าผิดต่อเหตุการณ์ความรุนแรงท่ีน าไปสู่
กาตายของเซอร์ส เอลูวายเน่ืองจากการระบาดของกรณีน้ีเจา้หน้าท่ีต  ารวจท่ีสถานีต ารวจ
ปาปัวท่ีไดรั้บความช่วยเหลือจากกองบญัชาการต ารวจในการตรวจสอบและหาผูต้อ้งสงสัย 

เซอร์ส เอลูวายเป็นประธานของพรรคพีดีพีท่ีมีจุดยืนทางการเมืองท่ีแตกต่างกบัรัฐบาล
อินโดนีเซีย  ดังนั้ นบางองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนท่ีจะสนับสนุนให้
คณะกรรมการเพ่ือด าเนินการตรวจสอบ เร่ืองน้ีจะอยู่ภายใต้อาณัติของกฏหมายฉบับ 
39/1999 เก่ียวกบัสิทธิมนุษยชนและกฎหมาย 26/2000 เกียวกบัศาลสิทธิมนุษยชน อยา่งไร
ก็ตามคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนขอให้รัฐบาลสร้างทีมงานท่ีเป็นอิสระเพ่ือแกไ้ขกรณีน้ี 

ในช่วงต้นปี 2002  ประธานาธิบดีเมาาวาตีออกค าสั่งพระราชกฤษฎีกาท่ี 
10 /2002  ท่ีจะควบคุมการจดัตั้งทีมงานอิสระในการตรวจสอบกรณีท่ีมีการาาตกรรมของ 

เซอร์ส เอลูวายการออกพระราชกฤษฎีกาน้ีท าให้ในหมู่นกัเคล่ือนไหวดา้นสิทธิมนุษยชน
ในปาปัวจนกระทัง่ระดบัชาติโกรธมาก องคุ์กรพฒันาเอกชนพิจารณาแลว้เห็นวา่ค  าสั่งดัง่
กล่าวขดักบัระบบการพิจารณาคดีของชาติเพราะมนัไม่ไดมี้พ้ืนฐานทางกฎหมายอยา่งเป็น
ทางการในการประมวลกฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาความอาญา นักเคล่ือนไหวสิทธิ
มนุษยชนตั้งแต่ต้นสงสัยว่าคณะกรรมการจะน าคดีไปสู่ทิศทางของกิจกรรมทางอาญา
ทัว่ไป นอกจากน้ีก็ยงมีความคิดเห็นว่าพรรคเคพีเอ็นจะไม่มีอ  านาจในการตรวจสอบการมี
ส่วนร่วมท่ีถูกกล่าวหาจากสถาบนัต่าง ๆ เหมือนท่ีกล่าวโดยต ารวจ 

หลายกลุ่มท่ีมองในแง่ลบเก่ียวกบัความพยายามของรัฐบาลท่ีจะท าให้กรณีน้ีได้
กระจ่างมากข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิง่หลงัจากท่ีมีการตดัสินว่าทหารมีความเก่ียวขอ้งต่อคดีน้ี 
แต่คดีดงักล่าวไดรั้บการตรวจสอบท่ีศาลทหารสุราบายาซ่ึงไม่ไดอ้ยูใ่นปาปัวท่ีเป็นสถานท่ี
ของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน กลุ่มต่างๆไดเ้รียกร้องให้มีการตรวจสอบคดีาาตกรรมเซอร์ส เอลู
วายในปาปัวท่ีเป็นสถานท่ีเกิดเหตุแต่ไดรั้บการละเลยโดยรัฐบาล 
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ในการพิจารณาคดีท่ีศาลตดัสินจ าคุกทหารแลว้และการเลิกจา้งทหารจ านวนเจด็คนทั้งเจด็
คนคือ Letkol Inf. Hartomo, Mayor Inf. Doni Hutabarat, Kapten Inf. Rinardo, Lettu Inf. 
Agus Supriyanto, Sertu. Asrial, Sertu Lourensius และ Praka Achmad Zulfahmi.  

การพจิารณาคดหีัวหน้าพรรค พดีพี ี(PDP)2002 

 ส าหรับขอ้มูลาาตกรรม เซอร์ส เอลูวายท่ีเกิดข้ึนเม่ือตอนท่ีเขาก าลงัอยูร่ะหว่าง
การด าเนินการพิจารณาคดีกบั 4 ผูน้ า PDP ในขอ้หากบฏ ขอ้กล่าวหากบฏน้ีจะข้ึนอยูก่บั
เหตุการปักธงปาปัวตะวนัตก การด าเนินงานของรัฐสภาและสภาประชาชนปาปัวสองในปี 
1999และปี 2000พวกเขาในนั้นคือเซอร์ส เอลูวายในฐานะเป็นประธาพีดีพีจอร์น  แมม
บอร์, ดอน เอแอล,ฟลาซีเป็นสมาชิกของพีดีพีเฮร์มาน อาวอนเป็นโาษกพีดีพี และ ตาฮามู
ฮมัหมดัอลัฮามิดซ่ึงท าหน้าท่ีเป็นเลขาธิการพีดีพี  ความคืบหน้ากรณีของ เซอร์ส เอลูวาย
ไม่ไดด้  าเนินการต่อเพราะเขาไดเ้สียชีวิตไปแลว้ในขณะกรณีของจอร์น แมมบอร์ก็ไดห้ยดุ
ด าเนินการเพราะเกิดอาการป่วยอยา่งรุนแรง 

 ผูน้ าของคณะกรรมการบริหารสามคนถูกตดัสินคดีโดยผูพิ้พากษาศาลแขวงใน
จายาปุรา อยา่งไรก็ตามผูพิ้พากษาให้ความคิดเห็นวา่จ าเลยไม่สามารถรับการลงโทษเพราะ
กระบวนการของการกล่าวหาจ าเลยทั้งหมดนั้นไดรั้บการอนุโลมจากประธานาธิบดี อบัดุล
รอฮมาน วาฮิด(กุสดุร) ท่ี เราต่างรู้ว่าเวลานั้ นประธานาธิบดีกุสดุรได้ยื่นมือช่วย
กระบวนการของการด าเนินการสภาประชาชนปาปัวเพ่ือให้ความช่วยเหลือเงินทุนหน่ึง
พนัลา้นดอลลาร์ คดีน้ีไดรั้บการยกยอ่งโดยสิทธิมนุษยชนและนกัเคล่ือนไหวทางกฎหมาย
เพราะถือวา่เป็นหน่ึงในความกา้วหนา้ทางกฎหมายในช่วงตน้การปฏิรูปการ 

 

เหตุการณ์วาสิออร์(Wasior)ต้ังแต่เดือนมีนาคมถึงมิ ถุนายน 2001 และวาเมนา 
(Wamena)เมษายน 2003 
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 กรณีน้ีเร่ิมข้ึนเม่ือประชาชนในพ้ืนท่ีตอ้งการท่ีจะเรียกร้องค่าชดเชยท่ีบริษทั 
Dharma Mukti Persada (DMP)และ CV Vatika papuana Perkasa (VPP  )ใช้ดินแดนดั้งเดิม
ของพวก เขาตั้ งบ ริษัท  ทั้ งสองบริษัทท าในหมู่บ้านวอมบู (Wombu),วอนดีวอย
(Wondiwoy)และวาสิออร์(Wasior)วนัท่ี 31  มีนาคม  2001  ประชาชนท่ีไดรั้บการช่วยเหลือ
จากกลุ่มพลเรือนติดอาวุธไปโจมตีส านักงานของ บริษทั  DMP ซ่ึงท าให้พนักงานของ 
บริษทั เสียชีวิตสามคน  เม่ือวนัท่ี 13  มิถุนายน  2001ชุมชนท่ีไดรั้บการช่วยเหลือจากกลุ่ม

พลเรือนติดอาวธุมาท าในท านองเดียวกนัอีกคร้ังท่ี บร ุิษทั VPP สมาชิกต ารวจห้าคนและ
พนกังานของ บริษทัอีกหน่ึงคนเสียชีวิต 

 ในวนัท่ี 4 เดือนเมษายน 2013 เกิดเหตุการณ์การโจมตีและลกัทรัพยค์ลงัอาวุธท่ี
เป็นของทหาร  1702 / วาเมนาหน่ึงในสมาชิกต ารวจท่ีเสียชีวิตและอาวุธ ปืน 19  กระบอก

พร้อมด้วยลูกกระสุน4 , 000  ลูกท่ีไดเ้อาไปในเหตุ การณ์คร้ังน้ี เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนน้ีท าให้
กองก าลังรักษาความความมัน่คงของทหารและต ารวจท่ีวาเมนารู้สึกโกรธหน่วยรบ
คอมมานโดบาง หน่วยต ารวจได้ส่งไปแบบกรณีพิเศษเพ่ือไล่ล่าผู ้กระท าผิดใน
หมู่บา้นหน่ึงในวาเมนา การกระท าความรุนแรงต่าง ๆ โดยกองก าลงัรักษาความปลอดภยั
กบัคนในพ้ืนท่ีด้วยกระบวนการดงักล่าว นอกจากน้ีกองก าลงัความมัน่คงยงัด าเนินการ
ท าลายและการเผาบา้นพ้ืนเมืองปาปัวในหมู่บา้นหลายแห่ง มีบางรายงานว่ามีเจา้หน้าท่ี
รักษาความปลอดภยับางคนถูกกล่าวหาวา่เอาเอาเงินจ านวนหน่ึงของชาวบา้นท่ีนัน่ 

 จากหลายฝ่ายได้กดดนัคณะกรรมการสิทธิมนุษยช์นอย่างหนักเพ่ือตั้งทีมหา
ขอ้เท็จจริงและจากนั้นไดต้ั้งทีมแอดฮอค (Ad Hoc)เพ่ือท่ีจะตรวจสอบโปรจสัทีเซีย (Pro-
justisia)ซ่ึงรวมถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนท่ีวาสิออร์และวาเมนารายงานของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนระบุว่าทั้ งสองเหตุการณ์น้ีเกิดข้ึนสันนิษฐานบ่งช้ีว่าได้ก่ออาชญากรรมต่อ
มนุษยชาติรวมทั้ งการาาตกรรมทรมานข่มขืนการอุ้มา่าและลิดรอนเสรีภาพของ
ประชาชน ทีมสืบสวน Ad Hoc ของกรรมการสิทธิมนุษยชนไดไ้ดย้ื่นเอกสารหลายต่อ
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หลายคร้ังให้กบัอยัการสูงสุด แต่อยัการสูงสุดปฏิเสธท่ีจะตรวจสอบและการตรวจสอบการ
ของสองกรณีน้ีดว้ยเหตุผลวา่เอกสารยงัไม่สมบูรณ์ 

 สองกรณีน้ีไม่ได้ด าเนินการต่อจนถึงปัจจุบนัน้ี แมว้่าในเดือนเมษายน 2004 
Theo van Boven เป็นผูร้ายงานพิเศษของสหประชาชาติไดส่้งอุทธรณ์เร่งด่วนให้แก่รัฐบาล
อินโดนีเซียเพ่ือให้ด าเนินการทนัทีกบักรณีท่ีเกิดข้ึนทั้งสองกรณีดงักล่าว 

 

เหตุการณ์นองเลอืดที่อนัเซน 61 มีนาคม 7001  

 เหตุการณ์นองเลือดท่ีเกิดข้ึนท่ีอาเบปูราเม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม  2006  ท่ีประตูอาเบ
ปูราท่ีอนัเซนเหตุการณ์เร่ิมตน้จากในวนัก่อนหน้าน้ีมีการประทว้งอย่างสันติท่ีน าโดย
นกัศึกษาและภาคประชาสงัคมและสบบัสนุนแกนน าปาปัวตะวนัตก พวกเขาประทว้งการ
เข้ามาตั้ งบริษัทฟรีพอร์ตและทหารเพราะการเข้ามาของทั้ งสองนั้ นคิดว่าไม่ได้เกิด
ประโยชน์อะไรเลยต่อประชาชนในปาปัว การกระท าเช่นน้ีเป็นหน่ึงในการประท้วง
ต่อตา้นบริษทัฟรีพอร์ทท่ีจดัข้ึนโดยหลายกลุ่มของนักเรียนในภูมิภาคอ่ืน ๆ เช่นในกรุง
จาการ์ตา มากาสซาร์ (Makassar)และยอกยาการ์ตา (Yogyakarta)ตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม
ปี 2006 

 การปะทะกนัระหว่างผูป้ระทว้งและกองก าลงัรักษาความปลอดภยัในท่ีสุดก็
เกิดข้ึน หลงัจากการเจรจาท่ีด าเนินการโดยสมาชิกของ DPRP ไม่ประสบความส าเร็จใน
การท าให้มวลชนแยกยา้ยกนัไป สมาชิกต ารวจสามคนและสมาชิกทหารอากาศหน่ึงคน
บงัเอิญใดอ้ยู่ท่ีเกิดเหตุในบริเวณใกลเ้คียงของการปะทะกนั หลายสิบคนท่ีไดรั้บบาดเจ็บ
สาหัสทั้งสองส่วนในท่ีสุดประชาชนและนักเรียนก็ถูกจบักุมและถูกทรมานอยา่งรุนแรง 
สิบส่ีคนของพวกเขาถูกตั้งเป็นผูต้อ้งสงสยัและอยูร่ะหวา่งการพิจารณาคดี 
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เหตุการณ์Opinus Tabuni 4 สิงหาคม 7003  

 เม่ือวนัท่ี 9  สิงหาคม  2008  คนพ้ืนเมืองปาปัวท่ีอยู่ภายใต้สภาจารีตประเพณี
ปาปัว   ( DAP) ใดจ้ดังานร าลึกวนัชนพ้ืนเมืองโลกซ่ึงจดัในสนามท่ี Sinapuk Wamena ใน

ท่ามกลางขบวนแห่เฉลิมฉลองจะปักธงสามธงคว้ยกนัประกอบดว้ยธงชาติอินโดนีเซีย ธง
ชาติปาปัวตะวนัตกและธงของสหประชาชาติ นอกจากนั้นยงัมีธงสีขาวท่ีเขียนค าว่าSOS 
ดว้ยสีแดง อกัษรสามตวัท่ีเขียนนั้นมนัไม่ชดัเจนว่ามนัจะส่ือถึงอะไร ปกติแลว้ความหมาย
ตวัอกัษรสามตวันั้นซ่ึงมกัจะใช้ในสภาพท่ีล่อแหลมและต้องการความช่วยเหลืออย่าง
เร่งด่วน  อย่างไรก็ตามเลขานุการสภาจารีตประเพณีปาปัวช่ือลีโอนาร์ อิมบีรีปฏิเสธว่า
ไม่ได้ปักธงทั้งส่ี  โดยส่วนตวัเขาคิดว่าเหตุการณ์น้ีกระท าโดยฝ่ายท่ีตอ้งการท่ีจะท าลาย
และไม่ตอ้งการให้มีการเฉลิมฉลองงานดงักล่าว 

 การเฉลิมฉลองงานร าลึกวนัชนพ้ืนเมืองโลกน้ีจบลงด้วยความสับสนวุ่นวาย
หลงัจากโอพีนุส ทาบูนีซ่ึงเป็นหน่ึงในผูเ้ขา้ร่วมในงานเฉลิมฉลองซ่ึงมีคนพบศพของเขาท่ี
อยูใ่นสภาพบาดแผลสาหัสเหยื่อท่ีเสียชีวิตตอ้งสงสัยว่าถูกยิงโดยคนท่ีไม่รู้จกั กรณีท่ีโอพี
นุส ทาบูนีโดนา่าตายจนถึงขณะน้ียงัไม่ได้มีการสืบสวนจากกองก าลังรักษาความ
ปลอดภยัการสืบสวนท่ีด าเนินการโดยต ารวจปาปัวเพียงน าไปสู่ขอ้สรุปท่ีว่าลูกกระสุนท่ีท่ี
ยิง โอพีนุส ทาบูนีได้มาจากกรมต ารวจแต่ต ารวจไม่ไดด้ าเนินการตรวจสอบแต่อยา่งต่อ
กรณีน้ี 

เหตุการณ์ที่ปุนชักจายาและเคลลี ่ควาลคิ 

 ในช่วงปี 2007 ถึง ปี 2011 เหตุการณ์การปะทะกนัหลายคร้ังในต าบลปุนชกัจา
ยา ผูเ้คราะห์ร้ายในเหตุการณ์น้ีไม่ได้เป็นเพียงกองก าลงัรักษาความปลอดภยัต ารวจและ
ทหารแต่ยงัเป็นประชาชนผูอ้พยพท่ีท างานเป็นขา้ราชการและการท าธุรกิจส่วนตวัท่ีตั้ง
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หลกัอยู่ท่ีนั่น แมก้ระทัง่ผูส่ื้อข่าวหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินในจายาปุระท่ีเป็นเหยือการโจมตี
กลุ่มท่ีถูกกล่าวหาเป็นส่วนหน่ึงของกองทพัปลดปล่อยแห่งชาติปาปัว (TPN-OPN) ผูน้ าท่ี
ช่ือGoliath Tabuni น้ีแมก้ระทัง่เคร่ืองบินพลเรือนท่ีขนส่งผูโ้ดยสารหรือสินคา้ท่ีไปยงัมูเลีย
ต าบลปุนชกัจายาเป็นเป้าหมายการโจมตีอีกดว้ยการเขา้ถึงพ้ืนท่ีน้ีไม่ใช่เร่ืองง่ายเพราะตอ้ง
ใช้เคร่ืองบินจากจายาปุราหรือจากวาเมนาเท่านั้นท่ีสามารถเข้าถึงได้เพราะสภาพทาง
ภูมิศาสตร์บริเวณน้ีถูกปกปิดจากโลกภายนอก 

 ในปี 2010 มีสองคลิปวิดีโอทีออกยทููปท าให้ดงัไปทัว่โลก ภาพท่ีอปัโหลดโดย 
AHRC ในภาพแสดงให้เห็นความโหดร้ายของทหารอินโดนีเซียท่ีปูชกัจายาวิดีโอน้ีท าให้
ประชาคมโลกโกรธต่อรัฐบาลอินโดนีเซียโดยเฉพาะอย่างยิ่งกบัสถาบนัการทางทหาร 
ประธานาธิบดี ซูซีโลบมับงัยโูดโยโนไดส้ั่งผูบ้ญัชาการทหารให้ด าเนินการตามกฎหมาย
กบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

 เม่ือวนัท่ี 16 ธนั วาคม 2009  เคลล่ี ควาลิคผูน้ าสูงสุดขององคป์าปัวเพ่ือเสรีภาพ
ในพ้ืนท่ีตีมีกาถูกยงิเสียชีวิตหลงัจากท่ีถูกหน่วยพิเศษ 88ซุ่มโจมตี  เม่ือควาลิคถูกยงิท่ีตน้ขา
ยงัมีโอกาศพาไปโรงพยาบาล แต่ไม่สามารถใวชี้วิตเขาได้ในระหว่างทางเคลลี ควาลิ
คไดรั้บการศึกษาท่ีโรงเรียนฝึกหัดครูท่ีฟัคฟัค เขาเป็นหน่ึงในองคก์รปาปัวเพ่ือเสรีภาพท่ี
โดดเด่นและเป็นท่ีรู้จกักนัดีของประวติัศาสตร์องคก์รปาปัวเพ่ือเสรีภาพ  เคลล่ี ควาลิคถูก
กล่าวหาวา่เป็นกลุ่มท่ีก่อวินาศกรรมต่อบริษทัฟรีพอร์ตเหตุการณ์ท่ีดงัท่ีสุดคือเม่ือกลุ่มของ
เขาจบัตวัประกนัของทีมวิจยัเอกซ์พีดีซีลอเรนซ์ (Ekspedisi Lorentz) ในพ้ืนท่ี Mapnduna
ในปี 1996 

 หลายคนท่ีเสียใจกับเหตุการณ์น้ีโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวโบสถ์และเจา้หน้าท่ี
สิทธิมนุษยชนในปาปัวเพราะเร่ืองเช่นน้ีจะมีผลกระทบในทางลบต่อความพยายามท่ีจะ
กระตุน้ให้เกิดกระบวนการของการเจรจาระหวา่งจาการ์ตา - ปาปัว โลงศพเคลล่ี ควาลิคคลุ
มดว้ยธงชาติปาปัวตะวนัตก โดยท าพิธีท่ีอาคารรัฐสภามีมีกาก่อนท่ีจะไปฝัง 
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สภาคองเกรสประชาชนปาปัวสาม ปี 7066 

 วนัท่ี 17-19  ตุลาคม  2011  กลุ่มของสังคมปาปัวภายใตค้อมมานโด ฟอร์โกรุส 
ยาโบยเซมบุทประธานสภาจารีตประเพณีปาปัวท่ีด าเนินการโดยสภาประชาชนปาปัวสาม
ในความเห็นของพวกเขาน่ีเป็นสภาท่ีต่อเน่ืองจากสภาชาวปาปัวสองท่ีจดัข้ึนในปี 2000  คน
ปาปัวหลายร้อยคนเต็มสนามZakheusท่ีอาเบปูราแม้ว่าต  ารวจปาปัวบอกว่าเขาไม่ได้
อนุญาตกับการด าเนินงานของสภาคองเกรสดังกล่าวแต่ต ารวจไม่ได้พยายามท่ีจะ
ด าเนินการป้องกนักบัพวกเขา กองก าลังรักษาความปลอดภยัต ารวจและทหารยงัไม่ได้
สลายฝูงชนทนัทีเม่ือได้มีการยกธงปาปัวตะวนัตกในวนัท่ีสองของการด าเนินงานของ
สภาคองเกรสประชาชนปาปัว 

 สภาคองเกรสน้ี ไดบ้งัเกิดสหพนัธ์สาธารณรัฐปาปัวตะวนัตกซ่ึง ฟอร์โกรุส ยา
โบเซมบุทเป็นประธานาธิบดีและเอดิสัน วาโรมี เป็นนายกรัฐมนตรี ในท่ีสุดกองก าลัง
รักษาความปลอดภยัได้ท  าการสลายตวัของมวลชนท่ีเขา้ร่วมสภาคอนเกรสและไดจ้บักุม
ประมาณ 300 คนท่ีเขา้ร่วมสภาคอนเกรส มีคนท่ีเสียชีวิตสามคนและอีกหลายสิบคนไดรั้บ
บาดเจบ็สาหสั 

ผู้ต้องขังและนักโทษการเมือง 

 เหตุการณ์ความรุนแรงในปาปัวดงักล่าวขา้งตน้ท่ีน าไปสู่การจบักุมและจ าคุก
ของผูค้นในปาปัว ส่วนใหญ่ไดรั้บการตดัสินจ าคุกท่ีแตกต่างกนัเร่ิมจากจ าคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง
ตลอดชีวิต นักโทษทางการเมืองซ่ึงเป็นองค์กรภาคประชาสังคมประชาธิปไตยและ
สันติภาพในกรุงลอนดอนในรายงานดงักล่าวจนถึงมีนาคม 2014 มีนักโทษการเมืองทัว่
ปาปัวทั้งหมด73 คน บางส่วนของพวกเขายงัคงอยูร่ะหวา่งการพิจารณาคดี 

 ส่วนใหญ่พวกเขาถูกตั้งข้อหามาตรา 106  ของประมวลกฎหมายอาญาซ่ึงมี
ความพยายามเป็นกบฏต่อตา้นรัฐ ปักธงปาปัวตะวนัตก จดัเวทีประทว้งโดยสันติโจมตี
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สถานีต ารวจและอ่ืนๆท่ีมีการฟ้องร้องคว้ยกฎหมาย เลขท่ี  12  ปี 1951  เกียวกบัการเป็น
เจา้ของปืน 

 พวกเขาท่ีจ  าคุกอยู่ทัว่ในปาปัวเช่นท่ี มาโควารี ซาร์มี จายาปุรา วาเมนา  เบียก 
เนไบ ตีมีกาและเซอรูอี ส่วนอ่ืน ๆ ยงัคงอยูใ่นการดูแลของต ารวจเพราะพวกเขายงัคงผ่าน
กระบวนการตรวจสอบ โดยทัว่ไปพวกเขามีสภาพท่ีน่าสงสารมากในแง่ของสุขภาพ  

 รัฐบาลน าโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในเดือนธันวาคม 2011  ได้
ปฏิเสธขอ้กล่าวหาเก่ียวกบัการด ารงอยูข่องนกัโทษทางการเมืองหรือนกัโทษการเมืองใน
ปาปัว การปฏิเสธดังกล่าวเป็นค าสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและสิทธิ
มนุษยชนในเดือนมีนาคม 2012  แต่ขอ้เท็จจริงนักโทษท่ีถูกตั้งขอ้หากบฏบทน้ีจะได้รับ
ความสนใจและมีความเขม้งวดโดยเจา้หน้าท่ีเรือนจ าเม่ือเทียบกบันักโทษหรือผูต้อ้งขงัท่ี
นอกเหนือไปจากกรณีกบฏ ขอ้จ ากดัของเวลาเยี่ยมท่ีน้อยกว่าผูต้อ้งขงักบักรณีท่ีแตกต่าง
กนัหรือขั้นตอนต่างๆของพวกเขาซบัซ้อนมาก ในเดือนพฤษภาคม 2012นกัโทษเรือนจ า
ชั้นสองท่ีอาเบปูราปิดจากโลกภายนอก การปิดการเขา้ถึงน้ีไม่เพียงแต่ครอบครัวของพวก
เขา แมก้ระทัง่พระสงา์และทนายความท่ีจะเขา้มาเยี่ยมอีกดุ้วย เหตุการณ์น้ีเกิดข้ึนเม่ือ
วนัท่ี 1 ถึง 7 พฤษภาคม 2012  

ความช่วยเหลอืด้านกฎหมายแบบโครงสร้างในยุคปฏิรูป 

 บทบาทของหน่วยงานช่วยเหลือทางกฎหมายจายาปุระ(LBH )เป็นหน่วยงาน
หน่ึงท่ีให้การช่วยเหลือทางกฎหมายเป็นอยา่งดีในชุมชนเลก็ๆของปาปัว ท่ีรู้สึกถึง
ความส าคญัในช่วงเวลาของการปฎิรูปไดเ้กิดข้ึน หลายๆคดีท่ีมีการทุจริตทางกฎหมาย ซ่ึง
ประสบแก่ประชาชนชาวปาปัว พวกเขาไม่กลา้ออกเสียง เป็นผลมาจากการปิดกั้นของ
รัฐบาลในยคุน้ี ในตอนนั้นหน่วยงานช่วยเหลือทางกฎหมาย (LBH )จาราปุระ รู้ถึงความ
ยากล าบากส าหรับการจดัการคดีต่างๆ ท่ีถูกแจง้เขา้มาจากชุมชน สองคดีท่ีมีความโดดเด่น
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ในตอนนั้นคือกระบวนการอา้งสิทธ์ท่ีดินท่ีกระท าโดยชุมชน และคดีต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เสรีภาพในการแสดงออกความคิดเห็น ในตอนทา้ยคดีเหล่าน้ีจะน าไปสูความรุนแรงต่อ
ชุมชน สองคดีน้ีนกัเคล่ือนไหวของหน่วยงานช่วยเหลือทางกฎหมาย จายาปุระ(LBH  )ใ ห้
ความสนใจเป็นอยา่งมาก  

 กระบวนการนอกระบบศาลไดรั้บการตอบรับเป็นอยา่งมาก ดว้ยกบัการ
ช่วยเหลือดา้นงบประมาณมากมายหน่วยงานช่วยเหลือทางกฎหมายจาราปุระ( LBH )ไดรั้บ
ในการให้การศึกษากฎหมายแก่ชุมชนท่ีมีช่องโหวใ่นปาปัว ส านกังานช่วยเหลือทาง
กฎหมายจาราปุระ( LBH )ไดฝึ้กฝนคนในชุมชนสู่การเป็นผูช่้วยทนายความ ท่ีจะช่วยเหลือ
ชุมชนอ่ืนๆ ในการจดัการคดีความต่างๆในเขตชุมชนท่ีอยูห่่างไกลจาก หน่วยงาน
ช่วยเหลือทางกฎหมายจาราปุระ(LBH ) 

 ในขณะเดียวกนันั้น ดว้ยกบัการเพ่ิมข้ึนขององคก์รพฒันาเอกชน( LSM ท่ีปาปัว 
หน่วยงานช่วยเหลือทางกฎหมายจาราปุระ(LBH  )ไดท้  างานร่วมกนัในการจดัการคดีความ 
ซ่ึงไม่เพียงแต่คดีความท่ีเกิดข้ึน ในระดบัต ารวจ และศาลเท่านั้นแต่ยงัให้ความร่วมมือใน
การเปิดเผยความรุนแรงต่างๆของรัฐ ท่ีมีต่อผูค้นในส่วนต่างๆของปาปัว ความร่วมือกบั
องคก์รเอกชนดา้นสิทธิมนุษยชนต่างๆในกระบวนการด าเนินคดี น่ีแหละคือความแตกต่าง
กบัสถานการณ์ในยคุปฎิรูป ในยคุน้ี ส านกังานช่วยเหลือทางกฎหมายจาราปุระ(LBH  )เป็น
สถาบนัหน่ึงท่ีเตรียมพร้อมก าลงั ในการช่วยเหลือทางกฎหมาย 

สถานการณ์ ณ ตอนนี ้

 ขอ้จ ากดัต่อองคก์รระหวา่งประเทศ  ,นกัการทูต และผูส่ื้อข่าวต่างประเทศ  

จ านวนของเหตุการณ์ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน จากการรายงานขององคก์รระหวา่งประเทศ
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิมนุษยชนในปาปัว ท าให้เห็นไดว้า่รัฐบาลอินโดนีเซียนั้น
อ่อนไหว ต่อองคก์รระหวา่งประเทศ และผูส่ื้อข่าวต่างประเทศ ในเดือนพฤษภาคม ปี2006 
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ขา้งหลวงผูล้ี้ภยัแห่งสหประชาชาติ(UNHRC) Neil wrights แสดงความกงัวล หลงัจากมี
การร้องขอจากส านกังานเพ่ือให้เขา้ถึงปาปัวมีการปฏิเสษแมว้า่จะส่งไปยงัรัฐบาล
อินโดนีเซียในลกัษณะเดียวกนัซ ้าๆกนัหลายคร้ังแลว้ก็ตาม ในขณะเดียวกนัผูร้ายงานพิเศษ
ของสหประชาชาติดา้นการทรมาน มนัเฟรด โนวา (Manfred Nowa)ไดร้้องขอต่อ
ส านกังานของเขาท่ีจะไปเยอืนประเทศอินโดนีเซียท่ีไดย้ืน่หนงัสือไปตั้งแต่ปี 1993 แต่ก็ยงั
ไม่ไดรั้บการตอบรับ 

การเรียกร้องของประชาคมระหวา่งประเทศแก่รัฐบาลอินโดนีเซีย โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งให้ยอมรับร้องขอของผูร้ายงานสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ และหน่วยงาน
ขั้นตอนพิเศษของสหประชาชาติ ร่วมถึงผูส่ื้อข่าวระหวา่งประเทศไดน้ าเสนอในเดือน
พฤษภาคม2012 ท่ีผา่นมาเหนือส่ิงอ่ืนใดเร่ืองน้ี หลายๆประเทศต่างก็กล่าวถึง เช่นประเทศ
ฝร่ังเศส, สหราชอาณาจกัร, มลัดีฟส์, ออสเตรีย, ชิลีถึงเกาหลีใตแ้ละเมก็ซิโก การเรียกร้อง
น้ีกระท าหลงัจากก่อนท่ีผูร้ายงานสิทธิมนุษยชนพิเศษแห่งสหประชาชาติ รายงานเร่ืองการ
สงัหารตามอ าเภอใจ ฟิลิป อลัทอน(Philip Alston )ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งไดด้ าเนินขอค าร้องเขา้
เยีย่มเยยีนในปี 2004 และปี 2008 แต่ไม่ไดรั้บการตอบสนองจากรัฐบาลอินโดนีเซีย 

ในเดือนเมษายน ปี 2009 คณะกรรมการกาชาดสากล(International Committee 
Red Cross – ICRC) ไดรั้บค าสัง่จากกระทรวงต่างประเทศให้ปิดส านกังานในปาปัว และ
อาเจะห์ ในเดือนมกราคม ปี2011 สนัติภาพกองพนั (Peace Brigade International (PBI )
ตดัสินใจท่ีจะถอนตวัออกจากปาปัว พวกเขาถูกบงัคบัให้ปิดส านกังานใน วาเมนา
(Wamena  )และจาราปุระ( Jayapura  )หลงัจากรัฐบาลไดส้ร้างความยุง่ยากโดยไม่ออก
หนงัสืออนุญาติให้พวกเขาในการตรวจสอบบางพ้ืนท่ีนอกจายาปุระ โดยหน่วยงานดา้น
ความปลอดภยั พวกเขายงัถูกกล่าวหาวา่ เป็นผูส้นบัสนุนกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในปาปัว 
ก่อนหนา้ท่ีคอเดด( Cordaid )หน่วยงานการกุศลของเนเธอร์แลนด ์ สุดทา้ยถูกขอให้ปิดโดย
กระทรวงกิจการสังคม ให้ปิดส านกังานตวัแทนประเทศอินโดนีเซีย เพราะพวกเขา
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สนบัสนุนกลุ่มปาปัวอิสระ ในขณะท่ีนกัเคล่ือนไหวสิทธิมนุษยชนประจ าถูกปฏิเสษค า
ร้องขอวีซ่า เพ่ือเขา้มาเยีย่มเยียนอินโดนีเซีย 

 ขอ้จ ากดัและกฎระเบียบท่ีด าเนินการโดยรัฐบาลอินโดนีเซียไม่ไดเ้จาะจงเฉพาะ
กบันกัการทูตและหน่วยงานต่างๆระหวา่งประเทศ นกัข่าวสนัชาติฝร่ังเศษ เบาดูวิน โครอิง 
(Baudouin Koenig )ถูกจบัโดยต ารวจและถูกเนรเทศไปยงัประเทศของเขา หลงัจากท่ีเขาได้
บนัทึกการประทว้งท่ีจายาปุระ ในเดือนกรกฎาคม ปี2010 กองก าลงัรักษาความปลอดภยั
กล่าวหาวา่เขาใชวี้ซ่าเยี่ยมเยยีนผิดในการมาปาปัว อนัท่ีจริงเขามีวีซ่านกัข่าวท่ีจะไปเยี่ยม
เยยีนไหนก็ได ้โดยไม่ถูกจบักุม ก่อนหนา้น้ียงั ส านกัข่าวอลัจาซีรา(Al Jazeera )ขอให้ถอน
สารคดี '‘Pride of Warriors’ ' ท่ีแสดงให้เห็นการมาของทหารและการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนในปาปัว 

สภาพเศรษฐกจิทางสังคม และวฒันธรรม 

 ในปี 2013 ดชันีการพฒันามนุษย์ ( HDI) ในจงัหวดัปาปัวจดัอยูใ่นอนัดบัท่ี
ต  ่าสุดของ 33 จงัหวดัในอินโดนีเซียคือ 62.25 ในขณะท่ีจงัหวดั HDI ปาปัวตะวนัตก
เหนือกวา่เล็กนอ้ย คือ 70.62ตวัเ ลขอายขุยัของผูค้นในจงัหวดัปาปัวถึง 69.12 ปี ในขณะท่ี

ปาปัวตะวนัตก 69.14 ปี ในขณะท่ีระยะเวลาเรียนในโรงเรียนในจงัหวดัปาปัวถึง 6.87 ปี 
นัน่คือประชากรเฉล่ียของจงัหวดัปาปัวมีความสามารถในการจบการศึกษาของเขาใน
ระดบัประถมศึกษา ในขณะท่ีในจงัหวดัปาปัวระเวลาเรียนโดยเฉลุีุ ่ยมีถึง 8.45ปี  

 ตามขอ้มูลจากกระทรวงสาธารณสุขสาธารณรัฐอินโดนีเซียในปี 2012 อตัรา
การตายของทารกแรกเกิดอยูท่ี่ 54 รายต่ออตัราการเกิด 1 , 000คน ในจงัหวดัปาปัว ใน

จงัหวดัปาปัวตะวนัตกท่ีอตัราการตายของทารกแรกเกิดมีถึง 74 รายต่อ 1 , 000 คน ตวัเลขน้ี
ห่างไกลจากเป้าหมาย MDGมากซ่ึงเป้าหมายMDGมีแค่ 23 คนเสียชีวิตต่อ 1000 คน 

ในขณะท่ีอตัราการตายในปาปัวท่ี 109 รายต่อการเกิด 1 , 000คน ในจงัหวดัปาปัวตะวนัตก
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สูงกวา่ 115 รายต่อการเกิด 1 , 000คน ในปีเดียวกนั ตวัเลขน้ีเป็นต าแหน่งท่ีเลวร้ายท่ีสุดใน
ทุกจงัหวดัในอินโดนีเซีย อตัราการตายของมารดามีถึง 240 รายต่อการเกิด 100 , 000คน 
ขณะท่ีขอ้มูลปาปัวสาธารณสุขจงัหวดั Office 2010 ระบุวา่อตัราการตายของมารดาใน

จงัหวดัปาปัวมีถึง 362 ต่อ 100 , 000 คน  

 เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2010 กระทรวงเกษตรสาธารณรัฐอินโดนีเซียไดเ้ปิดตวั
โครงการขนาดใหญ่ท่ีเรียกว่าMerauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE 
โครงการน้ีกินเน้ือท่ีถึง 01:28 ลา้นไร่ท่ีดินในยา่นเมเราเค( Merauke )ภาคใตข้องปาปัว 
โครงการน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเป็นแหล่งผลิตอาหารและพลงังานของประเทศแต่ยงัรวมไป
ถึงโลกภายนอก ผลผลิตหลกัๆคือน ้ามนัปาลม์สินคา้โภคภณัฑท่ี์ส าคญัขุ้าวโพดถัว่เหลือง
และออ้ย รวมทั้งไม ้

 หลายฝ่ายปฏิเสธแผนทะเยอทะยานเน่ืองจากความกงัวลท่ีจะกลบัไปซ ้าความ
ผิดพลาดเดียวกนัเม่ือดินแดนของคนพ้ืนเมืองของปาปัวถูกแยง่ชิง หลายๆพ้ืนท่ีในปาปัวได้
ฉายให้เห็นภาพถึงการเขา้มาของนกัลงทุนมกัก่อนให้เกิดปัญหาไดท้ั้งทางตรง และ
ทางออ้ม ในบริบทของสิทธิทางสงัคมเศรษฐกิจและวฒันธรรมของชนพ้ืนเมืองโครงการ
ถือวา่เป็นการท าร้ายวิถีชีวิตของประชาชนเพราะพวกเขาจะสูญเสียอาชีพ และวฒันธรรม
ของพวกเขา เพราะน่ีคือนิสยัของคนชนเผา่ท่ีอาศยัอยูใ่นภูมิภาคน้ีคือ มาไรด)Marind( มูยู
)Muyu )มนัโดโบ( Mandobo )เอายู( Auyu ) มาปีและ( Mapi( โดยทัว่ไปยงัคงพ่ึงพาการล่าสตัว ์
ผลกระทบทางตรงหรือทางออ้มของโครงการน้ีคือยดึเอาท่ีท ามาหากินเป็นของชนพ้ืนเมือง
ในหลายพ้ืนท่ีเป้าหมาย 

 ความกงัวลว่าความขดัแยง้จะโผล่ข้ึนเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีน้ีอยา่งน้อยก็สามารถ
มองเห็นไดจ้ากความพยายามของฝ่ายต่างๆเร่ิมท่ีจะชกัชวนให้ประชาชนท่ีจะยอมรับ
โครงการ ในระยะยาวถา้โครงการน้ีบรรลุผล ประชาชนจะรู้สึกวุน่วายทางวฒันธรรมอยา่ง
ร้ายแรงเพราะมนัจะตอ้งเผชิญกบัการรุกรานของแรงงานหลายพนัคนจากภายนอกปาปัว 
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ในขณะท่ีชนพ้ืนเมืองท่ีไม่ไดมี้ความเช่ียวชาญในการไดรั้บการมีส่วนร่วมในโครงการ
ระหวา่งประเทศน้ี ไดแ้ค่เป็นผูช้มและพวกเขาก็จะถูกปิดกั้นจากดินแดนของตวัเอง 

 นอกจาก MIFEE, ก่อนหนา้น้ีรัฐบาลไดใ้ห้ท่ีดิน 38, 000 ไร่ท่ีดินในปาปัวและ
ปาปัวตะวนัตกส าหรับปลูกสวนปาลม์น ้ามนั บริเวณน้ีมีอยูใ่นอ าเภอจายาปุระ, เครอม
)Keerom )เมเราแค( Merauke )และยงัอยูใ่น มาเนาะวารี( Manokwari )ปาปัวตะวนัตก ควา ม
ขดัแยง้ท่ีเก่ียวขอ้งประเพณีของชนพ้ืนเมืองนอกจากน้ียงัจะน าเสนอในอ าเภอจายาปุระใน
ปี 2008 และปี 2011 ในหมู่บา้น ทบัลาสูปา( Tablasupa )การปรากฏตวัของ PT Sinar Indah 
Perkasa และ PT TablasupaNikel Mining งานก่อสร้างไดเ้รียกความขดัแยง้ในหมู่ชน
พ้ืนเมือง เร่ืองน้ีเกิดข้ึนเพราะภาคเอกชนยงัไดรั้บการสนบัสนุนอยา่งเตม็ท่ีจากกองก าลงั
ความมัน่คงอยา่งเตม็รูปแบบ 

การขยายตัวของเขตปกครองตนเองใหม่ 

 เร่ืองเป็นท่ีโดดเด่นมากท่ีสุดรองลงมาจากการตรากฎหมายของกฎหมายการ
ปกครองตนเองพิเศษในการสร้างเขตปกครองตนเองใหม่ในปาปัว จนถึงขณะน้ีปาปัวมีอยู่
สองจงัหวดั คือจงัหวดัปาปัว ท่ีมีจายาปุระเมืองหลวงของจงัหวดั และปาปัวตะวนัตกมี
เมืองหลวงท่ี มาเนาะวารี(Manokwari )การเรียกร้องน้ีน้ีเป็นผลมาจากการด าเนินการค า

ตดัสินของประธานาธิบดีท่ี 1/2003 ในการเร่งรีบของการก่อตวัของจงัหวดั อิเรียน จายา
ตะวนัตก(Irian Jaya )และอิเรียน จายากลาง Irian Jaya จ านวนของเขตในสองจงัหวดัไดถึ้ง
ตอนน้ีมีจ านวนถึง 42 เขต ซ่ึงประกอบดว้ย ; 29 เขตในจงัหวดัปาปัวและ 13 เขต ในปาปัว
ตะวนัตก 

 ประธานรัฐสภาพรรคการเมืองส าหรับปาปัว นายพาสคาลิส โคไซ
(PaskalisKosay )ตระหนกัดีวา่รัฐสภามีการพดูคุยเก่ียวกบัแผนการวางกฎหมาย ซ่ึงรวมถึง

การแยกของการขยายตวัของการเสนอ 33 เขตใหม่ในปาปัวและปาปัวตะวนัตก ถา้ไดรั้บ
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อนุมติัจงัหวดัปาปัวจะไดรั้บเพิุ่มอีก 21 เขตจึงรวมเป็นเงินทั้งส้ิน 50 เขต  /เมือง ในขณะ
ท่ี 12 เขตจะเพ่ิมจ านวนของเขต  /เมืองในจงัหวดัปาปัวตะวนัตกเป็น 25 เขต  /เมือง ขณะท่ี

กระทรวงมหาดไทยในเดือนพฤศจิกายนปี 2012 ไดก้ล่าววา่รัฐบาลไดเ้ตรียมความพร้อม
การออกแบบท่ียิง่ส าหรับการแบ่งของปาปัวเป็น 5 จงัหวดั 

เหตุผลของกลุ่มท่ีตอ้งการให้รัฐบาลขยายเมืองคือจะน าบริการสาธารณะมาให้
ประชาชน ดว้กบัการขยายเมืองนั้นจะท าให้ชุมชนมีเสถียรภาพ ดว้ยกบัเหตุผลต่างๆจากชน
ชั้นสูงทางการเมืองของปาปัว ท่ีตอ้งการท่ีจะขยายภูมิภาคน้ี 

 พิจรณาจากบางส่วนของสภาพท่ีแทจ้ริงของพ้ืนท่ีขยายตวัใหม่ในปาปัวและ
รัฐบาลกลางและรัฐบาลทอ้งถ่ินสมควรจะด าเนินการศึกษาในเชิงลึก และมีการประเมินใน
ส่วนเก่ียวกบัการขยายเมือง ในหลายเขตพ้ืนท่ีเป็นท่ีรู้กนัถึงความไม่พร้อมของทรัพยากร
มนุษย ์ จนกระทัง่ท  าให้การสรรหาบุคคลเขา้มารับต าแหน่งนั้นไม่ไดพิ้จรณาท่ี
ความสามารถล าดบัภูมิฐานของแต่ละคน มีขา้ราชการอนัดบัสองหลายคนไดรั้บการแต่งตั้ง
ให้เป็นหวัหนา้ เร่ืองน้ียิง่กลบัเลวร้าย เม่ือทศันคติ และนโยบายหวัหนา้เขตการปกครองใช้
เกณฑก์ารคดัเลือกคนๆหน่ึงเขา้มารับต าแหน่งตามความรู้สึก และมองแค่ผิวเผิน หากวา่มี
การน าพนกังานมาจากนอกพ้ืนท่ี การกระท าเช่นน้ีจะน าไปสู่ความอิจฉาต่อสงัคมของ
ลูกหลานในพ้ืนท่ี 

 นอกเหนือจากนั้นการขยายเขตพ้ืนท่ีในปาปัว ไม่ไดพิ้จรณานอกเหนือจากนั้น
การขยายเขตพ้ืนท่ีในปาปัว ไม่ไดพิ้จรณาถึงการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื และมีศกัยภาพ อนัเป็น
ปัจจยัหลกัของรัฐบาล มีหลายเขตพ้ืนท่ียงัตอ้งพ่ึงพาการโอนงบประมาณจากส่วนกลางใน
รูปแบบของกองทุนจดัสรร(DAU) และกองทุนจดัสรรเฉพาะ (DAK) รวมถึงกองทุนเอก
ราชพิเศษในงบประมาณท่ีข้ึนไปถึง 80 % ของงบประมาณทั้งหมดเพ่ือเป็นเงินทุนในการ
พฒันาในแต่ละเขตพ้ืนท่ี 
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 ในการใชอ้  านาจของเจา้หน้าท่ีในปาปัว มีแนว้โนม้เพ่ือตวัเอง ไม่ไดส้นองรับ
ใชป้ระโยชน์ตามระบบราชการตามยคุสมยัใหม่ แต่เพ่ืออ านาจบารมีท่ีใชเ้งินของรัฐเพ่ือ
รักษาความจงรักภกัดีของประชาชน สมาชิกเผา่ หรือตะกลูของตวัเอง แผนการขยาย
ปรับปรุงบริการสาธารณะเป็นเพียงแค่ม  าหนา้ท่ีเป็นหนา้กาก เพ่ือผลประโยชยใ์นการเขา้
ไปครอบครองทางการเมือง ในทางกลบักนัระบบราชการในชุมชนท่ีมีหนา้ท่ีรับใช้
ประชาชน 

นักแสดงตัวส าคญั 

1. ทหารและต ารวจ 

การเผชิญหนา้กนัคร้ังแรกของอินโดนีเซียกบัประชาชนชาวปาปัว ถูกท าเคร่ือง
หมายถึงความรุนแรง และไม่เป็นมิตรต่อชาวปาปัว ในเร่ืองน้ีเห็นไดจ้ากคร้ังแรกท่ี
อินโดนีเซียเขา้ไปแซกแซงในปลายปี 1950 และตลอดปี 1960 ผลสะทอ้นบง่ช้ีให้เห็นถึง
ความไมเป็นมนุษยชนตลอดระเวลาในยคุปฏิรูปแก่ประชาชนชาวปาปัว กระทัง่ไดทิ้้ง

ร่องรอยแห่งการา่า และข่มขืนสิทธิคนปาปัว  

การเขา้มาปาปัวของต ารวจและทหารนั้น ไม่ไดมี้จุดประสงคเ์พ่ือความสมบูรณ์
และความมัน่คงแห่งมาตุภูมิ ทหารและต ารวจมีส่วนร่วมในการปกป้องวตัถุของชาติท่ี
ส าคญัเช่น PT. Freeportในทิมิกา(Timika )อีกทั้งพวกเขายงัมีความรับผิดชอบในการสร้าง
ความมัน่ใจว่ากระบวนการทั้งหมดของการพฒันาในปาปัวสอดคลอ้งกบัเส้นท่ีรัฐบาล
อินโดนีเซียวางไว ้ เหตุน้ีเองจึงไม่เป็นท่ีแปลกใจในสมยัปฏิรูป หวัหนา้เขตทั้งหมด ไม่วา่
จะเป็นผูว้า่ราชการจงัหวดั หรือผูว้่าอ  าเภอ คือผูส้ าเร็จราชการทหาร ทุกความพยายามจะท า
เพ่ือให้แน่ใจวา่นโยบายระดบัชาติท่ีปาปัวไปไดดี้ 

ในทางปฏิบติัของทหารและต ารวจในปาปัว บ่อยคร้ังมากท่ีท าหนา้ท่ีเป็น
ผูรั้กษาบริษทัเอกชนต่างๆท่ีด าเนินงานในปาปัว เร่ิมตั้งแต่บริษทัเหมืองแร่ ผูถื้อกรรมสิทธ์
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จดัการป่าไม ้ (HPH) และ บริษทั ขนาดใหญ่อ่ืน ๆ ส าหรับบรษทันั้นทหารและต ารวจคือ
กลุ่มท่ีเหมาะในการขอให้รักษาการด าเนินธุรกิจของพวกเขาเพราะมนัจะไดรั้บการ
คุม้ครองจากการโจมตีของกลุ่มปาปัวอิสระ ดงันั้นจึงเป็นเหตุผลให้ในการให้คะแนนต่อ
การมีอยูข่องกลุ่มปาปัวอิสระ ซ่ึงอนัท่ีจริงแลว้ตอ้งการท่ีจะปกปักรักษาผลประโยชน์ทาง
เศษฐกิจน้ี เพราะหากดูตามบุคลากร และอาวธุ แน่นอนยอ่มเป็นความง่ายดายส าหรับทหาร
ท่ีมีความเหนือกวา่ทั้งในดา้นจ านวนและอาวธุ และความสามารถในการต่อสู้ เพ่ือท่ีจะบด
ขยี้กลุ่มแบ่งแยกดินแดนให้ส้ินซาก 

วิธีการรักษาความปลอดภยัท่ีพวกเขาไดรั้บการยอมรับในส้ินผลในหลายๆคดี
ของการฟ้องร้องละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยทั้งสองสถาบนัท่ีไดรั้บอนุญาตถูกตอ้งตาม
กฎหมายท่ีจะถืออาวธุน้ี แต่น่าเสียดายท่ียงัเป็นเร่ืองยากมากท่ีจะบรรลุตามกฎหมายจ านวน
คดีละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีถูกกล่าวหาวา่เก่ียวขอ้งกบัสมาชิกของทหารและต ารวจยงัอยู่
และก็ไม่เคยไดรั้บการสอบสวนอยา่งสมบูรณ์ 

2.รัฐบาลกลาง และท้องถิ่น 

 นโยบายของรัฐบาลกลางซ่ึงท าให้ปาปัวเป็นหน่ึงในปฏิบติัการทางทหารใน
พ้ืนท่ี (DOM) ตั้งแต่ปี 1978ไดรั้บการยอมรับเป็นนโยบายขอ้บกพร่องอยา่งมาก เพราะ
นโยบายทางทหาร เหตุน้ีท  าให้ชาวปาปัวไม่รู้สึกว่าพวกเขาไม่ใช่ชาวอินโดนีเซีย แมว้า่
สถานะการปฏิบติัทางทหาร(DOM) ถูกยกเลิกไปแลว้ในปี 1998 นอกจากน้ีนโยบาย
ส่วนกลางในช่วงการบริหารงานของยคุปฏิรูปถือวา่เป็นประโยชน์อยา่งมากในการลด
คุณภาพของการพฒันาคุณภาพชีวิตในปาปุัว 

 เพ่ือชดเชยความผิดบาปท่ีผ่านมารัฐบาลอินโดนีเซียและหลงัจากให้ยืน่ขอ้เสนอ
ทางการเมืองในรูปแบบของการปกครองตนเองสถานะพิเศษให้กบัผูค้นในปาปัวผา่นการ
ตรากฎหมายของกฎหมายเลขท่ีท่ี 21/2001 แต่น่าเสียดายท่ีรัฐบาลกลางไม่ไดเ้อาจริงเอาจงั
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อยา่งต่อเน่ืองในเอกสิทธ์ิพิเศษ ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากจ านวนของผูมี้อ  านาจท่ีไดรั้บจากกฎหมาย
เอกสิทธ์ิพิเศษให้กบัรัฐบาลทอ้งถ่ิน หลงัเพิกถอนเพียงฝ่ายเดียวโดยรัฐสภา (MRP  )เป็น
สถาบนัท่ีถือวา่เป็นการท าหน้าท่ีเพ่ือให้การปกป้องชนพ้ืนเมืองชาวปาปัว ไม่มี
ความสามารถให้การพฒันาแก่ชาวปาปัวได ้ เน่ืองจากผลผลิตของทอ้งถ่ินถูกบริหารจดัการ
โดยส่วนกลาง รัฐสภา(MRP )เป็นสถาบนัเดียวท่ีไดรั้บค าสัง่จากพิเศษจากทางจากาตา้ 
ในขณะท่ีหน่วยงานอ่ืนๆก็ไดรั้บเอกสิทธ์พิเศษแต่จะมีผลบงัคบัใชถึ้งปีท่ีสิบสามตั้งแต่เร่ิม
ตรากฎหมายน้ี 

 ในเวลาเดียวกนัรัฐบาลทอ้งถ่ิน ไม่วา่จะเป็นระดบัจงัหวดั อ าเภอ หรือเมือง ต่าง
ก็ถูกกลอุบายในระบบของโครงการน้ี การคอรัปชัน่ ทุจริต และการเล่นพรรคเล่นพวกของ

เจา้หนา้ท่ีรัฐท่ีค่อนขา้งรุนแรง และแพร่หลาย ท าให้การปฏิรูประบบราชการในระดบัชาติ
นั้น เดินสวนทางกนักบัหน่วยงานน้ี หลกัการบริหารทอ้งถ่ินอยา่งไม่ดี ในบริบทของปาปัว
ท่ีมีกฎหมายเอกสิทธ์พิเศษ สถานการณ์น้ีเป็นผลมาจากท่าทีของรัฐบาลกลาง ท่ีมีนโยบาย
ขดัแยง้กนั มีอยู ่ 2-3 นโยบายท่ีขดัแยง้กนั เช่น รัฐบาลกลางมีการบงัคบัใชก้ฎหมายฉบบั 

45/1999 เก่ียวกบัการขยายตวัของจงัหวดัปาปัวผ่านค าตดัสินประธานาธิบดีท่ี 1/2003 
นอกจากน้ีรัฐบาลกลางยงัมีการด าเนินการตามกฎหมาย 32/2004 เก่ียวกบัรัฐบาลทอ้งถ่ิน  

 สถานการณ์เช่นน้ีไม่ไดส่้งผลให้ความสมัพนัธ์กบัรัฐจะเลวร้ายลงเท่านั้น แต่ยงั
น าไปสู่ความขดัแยง้ระหวา่งรัฐบาลกลางและทอ้งถ่ิน ส าหรับขอ้มูลกฎหมายทั้งสองน้ีมี
สองหลกัการท่ีแตกต่างกนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปกครองตนเอง กฎหมายเลขท่ี 32/2004 
เก่ียวขอ้งกบัรัฐบาลทอ้งถ่ินในการปกครองตวัเองในระดบัอ าเภอ ในขณะเดียวกนักฎหมาย
เอกสิทธ์พิเศษจะบริหารจดัการในระดบัจงัหวดั บรรดาผูว้่าอ  าเภอ หรือผูว้า่เมืองไม่รู้สึกถึง
ความรับผิดชอบต่อผูว้า่ราชการจงัหวดั เหตุน้ีเองท าให้ ผูว้า่ราชการจงัหวดัไม่มีอ านาจใน
การให้ค  าเตือนแก่ผูท่ี้ไม่พฒันาทอ้งถ่ินของตวัเอง เช่นเด่วกนัผูว้า่ราชการจงัหวดัไม่ไดใ้ห้
ค  าเตือนแก่ผูว้า่อ  าเภอท่ีไม่เคยอยูใ่นท่ีตั้งของตน ทั้งๆท่ีเขารู้เป็นอยา่งดีวา่ผูวา่อ  าเภอหมด
เวลาของเขาท่ีเมืองใหญ่ หรือแมแ้ต่จากาตา้ 
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 ตวับ่งช้ีท่ีจะเห็นความลม้เหลวของรัฐบาลทอ้งถ่ินสามารถเห็นไดจ้ากดชันีการ
พฒันามนุษย ์ )HDI) ของจงัหวดัปาปัวอยูใ่นจุดต ่าสุดจากทุกๆจงัหวดัของอินโดนีเซีย 
ในขณะท่ีเปอร์เซ็นของระดบัความยากจนของผูค้นชาวปาปัวอยูใ่นจุดสูงสุดทัว่อินโดนีเซีย 
สภาพเหล่าน้ีเกิดข้ึนบ่อยคร้ังแมว้่างบบริหารพิเศษท่ีเบิกจ่ายเป็นลา้นๆ เพ่ือเสถียรภาพของ
ชาวปาปัว 

3.สภาผู้แทนราษฎรปาปัว และสภาผูแทนราษฎรอ าเภอ 

 การสนบัสนุนสถาบนัน้ีไม่เพียงพอหากมองแค่บริบทการบงัคบัใชก้ฎหมาย 
และการคุม้ครองสิทธิประชาชนชาวปาปัว สถาบนัน้ีคือตวัอยา่งหน่ึงท่ีมีการจดัระเบียบ
ทอ้งถ่ินในรูปแบบของระเบียบทอ้งถ่ินจงัหวดั และระเบียบทอ้งถ่ินพิเศษ อยา่งท่ีไดรั้บ
ค าสัง่ดว้ยกฎหมายเอกสิทธ์พิเศษ นอกเหนือจากนั้นสถาบนัน้ีไม่ถูกเห็นการเคล่ือนไหวใน
การด าเนินงานระวงัต่อรัฐบาลทอ้งถ่ิน และกระบวนการจดัท างบประมาณท่ีจดัท าทุกปี 
หลายคนคิดวา่ไม่อยูข่า้งประชาชน ชาวปาปัว 

 ในบริบทของการบงัคบัใชก้ฎหมาย สถาบนัน้ีอนัท่ีจริงเคยถอยออกมา ในตอน
ท่ีมีการยกเลิกกลุ่มF ท่ีอยูใ่นดา้นสิทธิมนุษยชนและชนพ้ืนเมืองในปาปัว อ านาจท่ีจะ
กระท าส่ิงต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัชาวปาปัวถูกรวมเขา้ไวก้บักลุ่มA ทั้งๆท่ีช่วงสมยัปี 2004-

2009 การเคล่ืนไหวของกลุ่ม Fน้ีให้การช่วยเหลือทนายความต่อคดีความรุนแรงของรัฐ
ต่างๆเป็นไปอยา่งดีมาก 

 สภาผูแ้ทนราษฎรปาปัว ร่วมกบัรัฐบาลทอ้งถ่ิน อนัท่ีจริงไม่สามารถเพ่ือตอ้สู้
เพ่ือจองท่ีนัง่14 ท่ีนัง่ส าหรับผูค้นในปาปัวผ่านกฎหมายปกครองตนเองพิเศษหรือท่ีให้ช่ือ

วา่ กฎหมายเอกสิทธ์พิเศษ โดยหลายฝ่ายถือว่าพวกเขาไม่มีความสามารถเพ่ือยดึโควตา้ 14
ท่ีนัง่ของปรชาชนชาวปาปัว เพราะตลอดระยะเวลามาน้ีโควตา้ดงักล่าว ไดต้กเป็นของ
พรรคการเมืองท่ีมีเกา้อ้ีในสภาผูแ้ทนราษฎรปาปัว 
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4.กลุ่มปาปัวอสิระ 

 ปัจจยัท่ีส าคญัอ่ืนในการบริหารปาปัว คือการมีอยูข่องกลุ่มปาปัวอิสระ กลุ่มน้ี
ถูกแยกออกจากระหวา่งการยดึเอาแนวทางความรุนแรง และกลุ่มท่ีเลือกแนวทางการเมือง
ซ่ึงน่ิมนวลกวา่ กลุ่มแรกเป็นตวัแทนของขบวนการปาปัวอิสระ โดยทัว่ไปจะอยูใ่นพ้ืนท่ี
ไกลช้ายแดน หรือป่าต่างๆ หรือแถบภูเขา ซ่ึงเป็นเร่ืองยากท่ีจะไปถึงทางภูมิศาสตร์โดย
กองก าลงัรักษาความปลอดภยั 

 โดยทัว่ไปกลุ่มปาปัวใชย้ทุธวิธีการรบแบบกองโจรมีจ านวนของบุคลากรและ
อาวธุมีน้อยมาก นอกเหนือจากนั้นการไม่มีโครงสร้างของผูน้ ากลุ่ม ท าให้ยากแก่การพิชิต 
เพราะในแต่ละกลุ่มปาปัวอิสระคือหน่วยท่ีเคล่ือนไหวโดยส่วนตวัโดยอิสระ ในหลายๆ
เหตุการณ์กลุ่มน้ีไม่ไดโ้จมตีแค่กองก าลงัรักษาความปลอดภยัของรัฐบาลเท่านั้น แต่ยงัไม่
ลงัเลท่ีจะท าร้ายพลเรือนทั้งชาวปาปัว และผูม้าเยอืน 

 ในขณะท่ีกลุ่มของการต่อสู้เพ่ืออิสรภาพของปาปัวผ่านช่องทางการทูตอยา่ง
สงบปรากฏในรูปแบบของคณะกรรมการบริหารสภาปาปัว (PDP) ท่ีจริงสถาบนัน้ีเป็น
ตวัแทนขององคป์ระกอบทั้งหมดของคนปาปัวท่ีตอ้งการท่ีจะเป็นอิสระ กลุ่มน้ีมี
องคป์ระกอบอยูห่ลายเสา เช่นประเพณี ศาสนา สตรี วยัรุ่น นกัศึกษา อดีตนกัโทษการเมือง 
นกัโทษการเมือง และอีกหน่ึงเสาคือกลุ่มปาปัวอิสระ การมาของของกลุ่มน้ีมีจุดประสงค์
เพือ่เป็นขบวนการเพ่ือน าเดินการสร้างความวุน่วายท่ีเกิดข้ึนปี 1998 ถึงปี 2000 เสาทั้งหมด
ถูกขอรวมเพ่ือสถาบนัเพ่ือให้การเคล่ือนไหวท่ีเกิดข้ึนจะไดไ้ม่โหดร้าย ในทา้ยท่ีสุดจะ
น ามาซ่ึงความโศกเศร้าลึกส าหรับคนปาปัว การสนบัสนุนคนของปาปัวเป็นส่ิงท่ีท  าให้
ความชอบธรรมของกรรมการบริหารสภาปาปัว มีความแขง็แรงมากในทางการเมือง 

 อยา่งไรก็ตามกลุ่มน้ีจะไม่สามารถท่ีจะจดัการกบัขนาดของความคาดหวงัของ
ผูค้นของชาวปาปัว นอกจากน้ีความลม้เหลวท่ีจะรวมในแต่ละเสาของพวกเขาจะหนกัมาก 
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ความลม้เหลวของการควบรวมกิจการจะเห็นไดจ้ากหลายกลุ่มปาปัวอิสระ (TPN OPM)
ระบุทอ้แทก้บั กรรมการบริหารปาปัว ( PDP )และตดัสินใจท่ีจะกลบัไปเป็นกลุ่มติดอาวธุ

ในป่า 

5.องค์กรพฒันาเอกชนท้องถิ่น 

การก่อตั้งองคก์รเอกชนทอ้งถ่ินและระดบัชาติในปาปัว เร่ิมจะมีมากข้ึนในปี  
2542-2543 .ในยคุสมยัจดัระเบียบใหม่ถือวา่เอน็จีโอยงัไม่มีอิทิพลมากเท่าท่ีควร เพราะสมยั
ยคุระเบียบใหม่ไม่มีองคพ์ฒันาเอกชนเขามามีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตยใน
ปาปุัวในยคุดงักล่าวจมีเพียงสถาบนัช่วยเหลือทางกฏหมาย (LBH) จายาปุระ ,มูลนิธิ
พฒันาชุมชน(YPMD), องคก่์อนเอน็จีโอช่วยเหลือดา้นสุขภาพและดา้นการศึกษา .
สถานการณ์ในยคุจดัระเบียบใหม่ประชาชนในปาปัวตอ้งอยูภ่ายใตก้ฏขอ้บงัคบั. มีเพียง
สถาบนัช่วยเหลือทางกฏหมาย LBH จายาปุระ ซ่ึงถือว่ามีบทบาทในฐานะองคก์รพฒันา
เอกชนบรีการดา้นกฏหมายการด าเนินคดีต่างๆให้ประชาชนในปาปัวในยคุนั้น. 

องคก์รพฒันาเอกชนสถานบนัช่วยเหลือดา้นกฏหมายในปาปัว มีบทบาท
ช่วยเหลือในดา้นสิทธิทางแพง่และทางการเมือง สถานบนัช่วยเหลือดา้นกฏหมายจะกระ
จ่ายไปทุกส่วน การใชค้วามรุ่นแรงการและละเมิดดา้นธุระกิจและสิทธิมนุษยชนเดิกข้ึน
บ่อยคร้ังสถาบนัน้ีจะท างานไปพร้อมๆกบั ตวัแทนจากคริสตจกัรซ่ึงตามปกติจะมีเหยือ่
ผูเ้คราะห์ร้ายและเสียชีวิตลง. 

การสนบัสนุนการด าเนินคดี ช่วยเหลือผูค้นในสมยัก่อนนั้น ถือวา่ท่ีน่าสนใจ
ของทัว่โลก เหตุการการสูญเสียดัง่กล่าวไม่ไดเ้ป็นท่ีประจกัรเฉพาะคนในพ้ืนท่ีเท่านั้นรู้ทั้ง
ทั้วอินโดนีเซีย  .หลงัจากองคก์รพฒันาเอกชนเร่ิมลดนอ้ยลงภายใน 5ปีหลงัจากนั้น อาจจะ
ดว้ยเหตุความอ่ิมตวัและแยกออกเป็นหลายองคก์รเพ่ือลงไปเล่นการเมืองเพราะถือวา่
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ค่าตอบแทนสูง กวา่การท างานเป็นงานขององคก์ารพฒันาเอกชนหรือ เอน็จีโอ โดยรอ
อาศยัเงินสนบัสนุนการบรีจาคจาดต่างประเทศท่ีไดน้อ้ยกวา่ 

6. โบสถ์และกลุ่มศาสนา 

กลุ่มโบสถค์ริสตจกัรในปาปัวเป็นกลุ่มท่ีมีส่วนร่วมมากท่ีสุดในการด าเนินการ
ของสิทธิมนุษยชนในปาปัวโบสถ์คริสตจกัรยงัเป็นกลุ่มท่ีกระตือรือร้นมากเพ่ือให้ความ
ช่วยเหลือแก่ผู ้ท่ีตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงของรัฐเตรียมความพร้อมบุคลากรท่ี
ให้บริการการและให้ค  าปรึกษากับชุมชน ในหลายๆวิธีการท างานขององค์กรพฒันา
เอกชนในการสนับสนุนสิทธิมนุษยชนกรณีการละเมิดท่ีได้รับการสนับสนุนโดยกลุ่ม
โบสถค์ริสตจกัรเพราะสถาบนัเหล่าน้ีมีเครือข่ายท่ีแขง็แกร่งจนถึงพ้ืนท่ีชนบทท่ีอยูห่่างไกล
ท่ีสุดของปาปัวเจา้หนา้ท่ีคริสตจกัรท่ีอาศยัอยูใ่นพ้ืนท่ีชนบทไดเ้ป็นรากฐานความหวงัของ
สงัคมปาปัวเม่ือประสบปัญหา 

บทบาทของกลุ่มคริสตจกัรและศาสนาในปาปัวมีประสิทธิภาพมากในการ
ส่ือสารกับผู ้มีอ  านาจในการตัดสินใจท่ีจาการ์ตาเม่ือเกิดความวุ่นวายในปาปัว ใน
ขณะเดียวกนัผูน้ าศาสนาจะเป็นคนท่ีช่วยหรือเป็นแรงผลกัดนัให้มีความสงบสุขกบัคนราก
หญา้ท่ีมีความตึงเครียดเกิดข้ึนในสงัคม 

 องคก์รพฒันาเอกชนและกลุ่มคริสตจกัรท่ีใกลชิ้ดกบัสังคมปาปัวซ่ึงจะน าไปสู่
ความเข้าใจเชิงลบให้กบัรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหล่าทหาร หน่วยงานองค์กรพฒันา
เอกชนหรือเอ็นจีโอและคริสตจักรจะถูกกล่าวหาว่าสนับสนุนกลุ่มของการต่อสู้เพ่ือ
อิสรภาพของปาปัว แต่ไม่เคยมีหลกัฐานพิสูจน์ นอกจากน้ีเอ็นจีโอและโบสถ์มกัจะถูกมอง
ว่าเป็นการใส่ร้ายบางส่วนของการเรียกร้องขององคก์รพฒันาเอกชนไดใ้ห้ความกบัทาง
กฎหมายอาญาเพราะถูกกล่าวหาวา่หม่ินประมาทสถาบนัทหาร 
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7. ชนพืน้เมืองและสถาบันของปาปัว 

ชนพ้ืนเมืองชาวปาปัวเป็นกลุ่มท่ีไดรั้บความเดือดร้อนในตลอดระยะเวลาน้ีและ
ไม่ไดมี้การเล้ียวแลโดยนโยบายจากส่วนกลางและทางการทหารของรัฐบาลกลาง เร่ืองน้ี
ส่งผลกระทบต่อการสูญเสียอ านาจต่อรองและความสามารถในการเจรจาต่อรองสิทธิของ
พวกเขาท่ีได้เอาเปรียบโดยรัฐและภาคเอกชนท่ีท าธุรกิจในปาปัวดว้ยการสนับสนุนเต็ม
รูปแบบจากรัฐบาลทหารและต ารวจ 

ในช่วงของการปกครองโดยประธานาธิบดีซูฮาร์โตรัฐบาลไดจ้ดัสร้างสถาบนัชนพ้ืนเมือง
เพ่ือให้มีฟอร่ัมเป็นแรงบนัดาลใจของชนพ้ืนเมืองการพฒันาบทบาทของสถาบนัชน
พ้ืนเมืองถูกเน้นต่อตา้นโดยชนพ้ืนเมืองตวัเองเพราะพวกเขามองว่าสถาบนัดงักล่าวเป็น
เพียงหุ่นเชิดรัฐบาลเพ่ือท่ีจะกอบโกยสิทธิของชนพ้ืนเมือง ดงันั้นในปี 2002  คนพ้ืนเมือง
ปาปัวเร่ิมตั้งสถาบนัใหม่ท่ีเรียกวา่สถาบนัจารีตประเพณีปาปัวกลุ่มน้ีเปุน็ผูรั้บผิดชอบใน
การคุ้มครองสิทธิพ้ืนฐานของชนพ้ืนเมืองชาวปาปัวซ่ึงแตกต่างกับสถาบนัชนพ้ืนเมือง
ปาปัวสถาบนัจารีตประเพณีปาปัวท่ีตงัข้ึนน้ีไม่ไดมี้บทบาทและอ านาจหน้าท่ีของหัวหน้า
ชนพ้ืนเมืองปาปัวบทบาทของหัวหน้าสถาบนัจารีตประเพณีปาปัวเป็นแค่ผูป้ระสานงาน
การท างานทั้งหมดของชนพ้ืนเมืองในการต่อสู้เพ่ือสิทธิขั้นพ้ืนฐานเพ่ือให้เป็นระเบียบมาก
ข้ึน 

 ในช่วงของทอมแบนาล์เป็นผูน้ าสถาบนัน้ีก็ประสบความส าเร็จในการรวมตวั
ถึงเจด็ฐานในภูมิภาคพ้ืนเมืองของปาปัว แต่ในช่วงปี 2008  บทบาทของพวกเขาเร่ิมอ่อนลง
หลงัจากท่ีบางผูน้ าท่ีมีความแตกต่างกัน และทิศทางของนโยบายของฟอร์กูรุส ยาโบยเ์ซ

มบุทท่ีเป็นประธานสถาบนัจารีตประเพณีปาปัวคนใหม่ประธานสถาบนัจารีตประเพณี
ปาปัวน้ีถูกตั้งขอ้กล่าวหาว่าไดน้ าสถาบนัเขา้สู่กระบวนการทางการเมืองปาปัวบรรดาผูท่ี้
ไม่เห็นดว้ยกบัความเป็นผูน้ าของอดีตหัวหน้าโรงเรียนประถมหน่ึงในโรงเรียนยา่นจายาปุ
ราท่ีวา่กระบวนการทางการเมืองไม่ไดเ้ป็นหน้าทีของสถาบนัจารีตประเพณีปาปัวแต่หน้า

 92



93 
 

ของพรรคพีดีพี ในขณะท่ีสถาบนัจารีตประเพณีปาปัวเป็นเพียงผูรั้บผิดชอบในเรียกร้อง
สิทธิขั้นพ้ืนฐานของพวกเขาให้ได้รับความคุ้มครอง ความล้มเหลวของสถาบันจารีต
ประเพณีปาปัวน้ีเกิดข้ึนจากเร่ืองภายในหน่วยงานในปี 2011เม่ือประธานของสถาบนัจารีต
ประเพณีปาปัวไดเ้ร่ิมด าเนินการกอนเกรสประชาชนปาปัวสาม ในกรณีน้ีฟอร์กูรุส ยาโบย์
เซมบุทโดนจบัและถูกจ าคุกหลงัจากท่ีตั้งเป็นประธานาธิบดีแห่งสหพนัธ์สาธารณรัฐปาปัว
ตะวนัตกโดยสมาชิกของสภาคองเกรส 

8. โลกนานาชาติ 

การปรากฏตวัของประชาคมนานาชาติไม่สามารถแยกออกจากปัญหาของ
ปาปัว, เพราะตั้งแต่จุดเร่ิมตน้ของการรวมกลุ่มของปาปัวเขา้มาในอินโดนีเซียไม่สามารถ
หลุดพน้จากการแทรกแซงของต่างประเทศ .โดยเฉพาะอยา่งยิ่งสหรัฐอเมริกา , 
เนเธอร์แลนดแ์ละสหประชาชาติ  .ในโลกของการพฒันาขณะน้ี หลายๆ ประเทศของโลก
ไดใ้ห้ความสนใจกบัปาปัวมากข้ึน, ในจ านวนประเทศเหล่านั้นคือออสเตรเลีย, สหราช
อาณาจกัร, สวีเดน, แคนาดา, นิวซีแลนดแ์ละบางประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิก., เช่นวานูอาตู
, นาอูรูและหมู่เกาะโซโลมอน  .ท าให้ป ริมาณความสนใจจากต่างประเทศเพ่ิมมากข้ึน 
เน่ืองจากสมัพนัธ์กบัจ านวนของโศกนาฏกรรมของมนุษยแ์ละการปฏิบติัท่ีละเมิดสิทธิ
มนุษยชนท่ียงัคงเกิดข้ึนในปาปัว 

อนัท่ีจริงความพยายามของรัฐบาลอินโดนีเซียเพ่ือให้ปาปัวเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีสถานะ
อิสระพิเศษเพ่ือท่ีจะเปล่ียนมุมมองของโลกให้ดีข้ึน  .ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากเสียงเรียกร้องของ
รัฐบาลอเมริกนัและออสเตรเลียท่ียงัคงตระหนกัถึงอุ านาจอธิปไตยของประเทศ
อินโดนีเซีย ความรู้สึกท่ีคลา้ยกนัถูกแสดงออกโดยประเทศในสหภาพยโุรปและใน
มหาสมุทรแปซิฟิก อยา่งไรก็ตามเสียงเรียกร้องน้ีไม่สามารถถือไดว้า่เป็นเสียงเรียกร้อง
สุดทา้ยเพราะประเทศเหล่าน้ีมีมิตรมากมายจะกระท าเพ่ือรณรงคใ์ห้เกิดอิสระภาพต่อปาปัว 
ณ ประเทศของพวกเขา  .ฝ่ายนิติบญัญติับางคนในประเทศก็สนบัสนุนเขา้กบันานาชาติเพ่ือ
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ความเป็นอิสระภาพของปาปัว .ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากจ านวนท่ีเพ่ิมข้ึนของการเป็นสมาชิกของ
รัฐสภาระหว่างประเทศเพ่ือปาปัวตะวนัตก (IPWP), สถาบนัท่ีจดัตั้งข้ึนโดยเบนน่ี เวนดา้, 
ท่ีมีความหลากหลายของภูมิหลงัและเช้ือชาติ 

ทศันคติท่ีส าคญัต่อรัฐบาลอินโดนีเซียท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบายในปาปัวยงัไดรั้บ
การเสนอมาจากหลายๆหน่วยงานในต่างประเทศ  .กลุ่มเหล่าน้ีคือคริสตจกัรโลก , 
หน่วยงานตรวจสอบสิทธิมนุษยชน, องคก์ารนิรโทษกรรมสากล, องคก์รพฒันาเอกชน
สากล, องคก์รตรวจสอบองคก์รท่ีไม่ใช่ภาครัฐของลอนดอล, คณะกรรมาธิการสิทธิ
มนุษยชนเอเชีย, กลุ่มวิกฤตการณ์ระหวา่งประเทศและอ่ืนๆ สถาบนัเหล่าน้ีจะคอยเผยแพร่
รายงานเก่ียวกบัเง่ือนไขและสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในปาปัว 

สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในปาปัวยงัดึงดูดความสนใจของสมาชิกของรัฐสภา
คองเกรสแห่งสหรัฐอเมริกา  .เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม พ.ศ 2551, 40 คน จากสมาชิกรัฐสภา

คองเกรสลงนามในจดหมายถึงประธานาธิบดีซูซีโล บมับงั ยโูดโยโน .เน้ือหาของจดหมาย
ท่ีมีการกระตุน้ให้มีการปล่อยตวัทนัทีของคนสองคนในขอ้หากบฏคือฟีเลป คารมา และ ํู
สกั ปากาเคอ  .การตอบสนองต่อทศันคติของสมาชิกรัฐสภาคองเกรสแห่งสหรัฐอเมริกา , 
เอกอคัรราชทูตสหรัฐประจ าอินโดนีเซีย, คาเมรอน ฮูเมอ ออกประกาศวา่รัฐบาล
สหรัฐอเมริกาไม่สนบัสนุนการเคล่ือนไหวการแบ่งแยกดินแดนในอินโดนีเซียรวมทั้งใน
ปาปัว  .ค าสัง่น้ีถูกประกาศออกมาหลงัจากท่ีรัฐบาลอินโดนีเซียมีปฏิกิริยารุนแรงและมีการ

ประทว้งการกระท าของสมาชิกสภาคองเกรส 40 คนดงักล่าว  

ปัญหาระดบัสากลของปาปัวยงัถูกเห็นไดช้ดัเจนข้ึน เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน พ.ศ 
2553, นายกรัฐมนตรีของวานูอาตูกบัผูน้  าฝ่ายคา้นในรัฐสภาเห็นดว้ยท่ีจะท าการ
เคล่ือนไหวต่อเลขาธิการสหประชาชาติเก่ียวปัณหากบัทางการเมืองของปาปัว, วนัท่ี 1 
สิงหาคม พ.ศ  2553, 50 คน จากสมาชิกของรัฐสภาคองเกรสแห่งสหรัฐอเมริกาไดเ้ขียน

จดหมายถึงประธานาธุิบดีบารักโอบามาเพ่ือรับรองปาปัวให้เป็นหน่ึงในล าดบั
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ความส าคญัต่อการบริหารงานของพวกเขา  .นอกจากน้ีคณะกรรมการการสภา
ผูแ้ทนราษฎรต่างประเทศไดจ้ดัรับฟังความคิดเห็น เม่ือวนัท่ี 22-23 กนัยายน พ.ศ 2553

เก่ียวกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชนในปาปัว. 

รัฐบาลอินโดนีเซียผา่นกระทรวงการต่างประเทศ, มาร์ตี นาตาเลาาวา ยอมรับ
วา่เร่ืองของสิทธิมนุษยชนเป็นปัญหาท่ียงัคงมีประสิทธิภาพเปรียบเสมียนเป็นประตูเขา้สู่
ความเป็นสากลของปาปัว  .เพราะความเป็นสากลของปัญหาปาปัวนั้น ข้ึนอยูก่บั
ประสิทธิภาพการท างานของรัฐบาลอินโดนีเซียในการแกปั้ญหาสิทธิมนุษยชนในปาปัว.  

ในมุมมองอ่ืนการมีส่วนร่วมของนานาประเทศน้ีอาจเป็นเพราะพวกเขามี
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีมีขนาดใหญ่ในปาปัว เหมือนกบัท่ีเป็นท่ีรับรู้กนัวา่ปาปัว
เปรียบเสมือนหลุมก าไรทางการเงินของบริษทัขา้มชาติต่างๆ หลายๆบริษทัท่ีมีอยูด่งัเช่น
บริษทัฟรีพอร์ตในตีมีกา้และบริษทัตงัเฮาะในบินตูนี  หลายๆประเทศในโลกท่ียงัมีส่วน
ร่วมในจ านวนของบริษทัท่ีจะใชป้ระโยชน์จากป่าไมแ้ละทะเลในปาปัว กรณีของการ
ประมงท่ีผิดกฎหมายและการลกัลอบตดัไมใ้นปาปัวในปีก่อนหนา้ซ่ึงท าให้หลายๆประเทศ
ไดมี้การเขา้มาท าการพิสูจน์ต่อปัณหาดงักล่าว นอกจากน้ีพวกเขายงัเป็นท่ีรู้จกัในฐานะนกั
ลงทุนรายใหญ่ในบริษทัสวนปาลม์น ้ามนัและโครงการมีฟี( MIFEE) ขนาดใหญ่ในเมอเรา
เคอ้ 

 

ที่มาของความขัดแย้งและข้อเสนอแนะต่อปาปัว 

ประวติัศาสตร์อนัยาวนานของความรุนแรงและความขดัแยง้ท่ีด าเนินมาเป็น
เวลาสิบๆปีนั้นไดค้ร่าชีวิตผูเ้คราะห์ร้ายจ านวนไม่นอ้ย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในกลุ่ม
ประชาชนชาวปาปัว และเช่นเดียวกนัทางดา้นฝ่ังรัฐบาล ซ่ึงในท่ีน้ีก็คือกองทพัและต ารวจ 
นอกจากนั้น, ชุมชนโดยรวมในปาปัวก็ไม่ไดรั้บการคุม้ครองจากกระแสของความขดัแยง้
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เหล่าน้ี ความขดัแยง้น้ียงัคงเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองหากวา่เราไม่สามารถมองเห็นถึงแหล่งท่ีมา
ของความขดัแยง้ท่ีเป็นสาเหตุของการเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงดงักล่าวไดอ้ยา่งชดัเจน 
เพราะเพียงแค่เราท าความเขา้ใจแหล่งท่ีมาของความขดัแยง้ เราก็สามารถสร้างแนวทางใน
การขจดัความขดัแยง้ไดจ้  านวนหน่ึงแลว้ 

ส านกัเลขาธิการสภายติุธรรมและสนัติภาพ (SKP)ไดแ้บ่งท่ีมาของปัญหาความ
ขดัแยง้ในปาปัวเป็น 4 ส่วน คือ หน่ึง, เก่ียวขอ้งกบัประเด็นวฒันธรรม, อนัหมายถึง 
บรรยากาศการถ่ายโอนทางวฒันธรรมท่ีรวดเร็วนั้นท าให้ชุมชนขาดแคลนท่ียดึเหน่ียวและ
ความชดัเจนในค่านิยมทางศีลธรรม สอง, ความเป็นพหุวฒันธรรม, ซ่ึงหมายถึง
ปรากฏการณ์การตั้งถ่ินฐานของท่ีผูเ้ขา้มาใหม่ท่ีมีอตัลกัษณ์มากกวา่ในหลายๆดา้นเม่ือ
เทียบกบัชุมชนปาปัวเดิมยิง่มีมากข้ึน จนถึงขั้นมีมากเกือบคร่ึงหน่ึงของจ านวนประชากร
ปาปัวเดิม  สาม, ประเด็นความมัน่คง อนัหมายถึง ปรากฏการณ์ทางสงัคมเศรษฐกิจท่ีความ
ไม่เท่าเทียมของความมัน่คงทางสังคมและระดบัความเหล่ือมล ้าทางเศรษฐกิจระหวา่ง
ประชาชนปรากฏชดัเจนมาก ส่ี, ประเด็นสิทธิพ้ืนฐาน คือปรากฏการณ์ดา้นสังคมการเมือง
ท่ีประเด็นปัญหาต่างทางการเมืองและหลกัสิทธิมนุษยชนพ้ืนฐาน, ความทรงจ าอนัแสน
เจบ็ปวดท่ีสัง่สมมา(memoria passionis), และประวติัศาสตร์ทางการเมืองของปาปัวท่ีเตม็
ไปดว้ยค าถามมากมายยงัไม่ไดรั้บการจดัการท่ีน่าพอใจ 

ในมุมมองท่ีค่อนขา้งเหมือนกนั, สถาบนัอินโดนีเซียศึกษา(LIPI)ไดน้ าเสนอถึง
ตน้ตอของปัญหาความขดัแยง้ในปาปัว ในการน้ีทางสถาบนัอินโดนีเซียศึกษา(LIPI)ได้
แบ่งแหล่งท่ีมาของปัญหาความขดัแยง้ในปาปัวเป็น 4 ส่วนหลกั ประการท่ีหน่ึง, ประเด็น
ปัญหาชายขอบและผลประทบจากการเลือกปฏิบติัต่อคนในพ้ืนท่ีในปาปัวอนัเป็นผลจาก
การพฒันาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความขดัแยง้ทางการเมือง และการอพยพยา้ยถ่ินสู่ปาปัว
ตั้งแต่ปี 1970 ประเด็นท่ีสองคือ ความลม้เหลวของการพฒันา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ดา้น
การศึกษา, สุขภาพ และการเสริมสร้างศกัยภาพทางเศรษฐกิจของประชาชน ขณะท่ี
ประเด็นปัญหาหลกัท่ีสามคือ มีความไม่ลงรอยทางประวติัศาสตร์และการก่อร่าง
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เอกลกัษณ์ทางการเมืองระหวา่งปาปัวและจาการ์ตา และประเด็นท่ีส่ีคือ ความรับผิดชอบ
ต่อความรุนแรงในประเทศในอดีตต่อประชาชนของอินโดนีเซียในปาปัว 

ในมุมมองของสถาบนัอินโดนีเซียศึกษา(LIPI) ท่ีมาของปัญหาความขดัแยง้
ประการแรกสามารถจดัการไดด้ว้ยการสรรหานโยบายจริงจงัในการให้การยอมรับเพื่อการ
พฒันาศกัยภาพของชนพ้ืนเมืองปาปัว การให้การยอมรับคนพ้ืนเมืองปาปัวนั้น, อธิบายได้
วา่ คือกระบวนการทางสังคมท่ีวาระแนวทางของมนัตอ้งยนืเคียงขา้งและมุ่งไปท่ีคนปาปัว
และพร้อมดว้ยเอกลกัษณ์ของพวกเขา กระบวนการดงักล่าวครอบคลุมกลยทุธ์ทางสังคม
การเมืองในแง่ดีท่ีมีเป้าหมายเพ่ือช่วยเหลือคนปาปัวในการพิทกัษแ์ละพฒันาทรัพยากรท่ี
พวกเขามีอยูจ่นคนปาปัวสามารถท่ีจะเจรจาต่อรองและมีอ านาจต่อรองท่ีเพียงพอใน
กระบวนการเปล่ียนแปลงทางสงัคมท่ีรวดเร็ว พร้อมกบัไดรั้บผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรมเพ่ือ
การด าเนินต่อไปของชีวิตและความมัน่คงในชีวิตของพวกเขา 

ขณะท่ีท่ีมาของความขดัแยง้ท่ีสอง, สถาบนัอินโดนีเซียศึกษา(LIPI)เสนอแนะ
วา่ตอ้งมีกระบวนทศัน์ใหม่ในการพฒันาท่ีมุ่งตรงไปท่ีการบริการสาธารณะเพ่ือความ
มัน่คงในชีวิตของคนพ้ืนเมืองปาปัวตามหมู่บา้นต่างๆ โครงการพฒันาต่างๆเหล่าน้ีตอ้ง
สามารถยกระดบัการเติมเตม็ความตอ้งการและสิทธิพ้ืนฐานของคนปาปัวทั้งดา้นคุณภาพ
การศึกษา สุขภาพ และความมัง่คัง่ทางเศรษฐกิจ 

ในการจดัการกบัตน้ตอความขดัแยง้ท่ีสามนั้น ตอ้งจดัให้มีการพดูคุยท่ีดี
ระหวา่งคนปาปัวกบัรัฐบาลอินโดนีเซีย สถาบนัอินโดนีเซียศึกษา(LIPI)กล่าวถึงการพดูคุย
ระหวา่งจาการ์ตา – ปาปัว การพดูคุยดงักล่าวน้ีโดยเฉพาะอยา่งยิง่แลว้ก็เพ่ือปรับทศันคติให้
สอดคลอ้งกนัต่อประวติัศาสตร์ในอดีตและสถานะภาพทางการเมืองของปาปัวใน
อินโดนีเซีย ในบริบทน้ี, การพดูคุยดงักล่าวตอ้งเป็นท่ีเขา้ใจวา่เป็นส่ือเพ่ือเพ่ือให้ไดม้าซ่ึง
ความเขา้ใจเก่ียวกบัประเด็นต่างๆและปัญหา แลว้ก็ไปสู่การเจรจาต่อรอง และทา้ยท่ีสุดก็
ไปสู่การประนีประนอม  ความแตกต่างและความเหมือนของความเขา้ใจและความสนใจ
ไดม้าจากกระบวนการพดูคุยเพ่ือคน้หาจุดประเด็นต่างๆท่ีน าไปสู่การประนีประนอมกนั, 
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แสวงหาจุดยอมความท่ีสามารถเป็นท่ียอมรับพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้มีการไกล่เกล่ีย
ระหวา่งสองฝ่ายหรือมากกวา่นั้นท่ีมีการขดัแยง้กนัอยู ่

 และเพ่ือขจดัตน้ตอของความขดัแยง้ประการท่ีส่ีน้ี ,สถาบนัอินโดนีเซียศึกษา
(LIPI)ไดใ้ห้แนวความเห็นวา่ ตอ้งมีแนวทางประนีประนอมระหวา่งความยติุธรรมในสิทธิ
มนุษยชนพ้ืนฐานกบัการช้ีแจงความจริงคือทางเลือกเพ่ือการบงัคบัใชก้ฏหมายและความ
ยติุธรรมต่อปาปัว โดยเฉพาะอยา่งยิง่ต่อเหยือ่ผูสู้ญเสียและครอบครัวและประชาชนชาว
อินโดนีเซียในปาปัวโดยรวม 

กลยุทธ์การให้ความช่วยเหลือด้านแนวทางการบังคบัใช้กฎหมาย 

1. รูปแบบการให้ความช่วยเหลือดา้นกฏหมาย 

ในช่วงของการจดัระเบียบสงัคมใหม่ จนกระทัง่ถึงช่วงตน้ของยคุปฏิรูป ,
สถาบนัช่วยเหลือทางกฏหมาย(LBH) จายาปูระ ไดส้ถาปนาตวัเองเป็นองคก์รทางสงัคม
สงเคราะห์หน่ึง(LSM)ท่ีให้บริการความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ชุมชนขนาดเล็กในปาปัว

 ,ไม่ว่าจะช่วยเหลือรายบุคคลหรือระดบักลุ่ม บริการความช่วยเหลือทางกฏหมายดงักล่าว
ไม่ไดใ้ห้แก่ชุมชนท่ีมีคดีความในชั้นศาลหรือท่ีโรงพกัเท่านั้น แต่ยงัให้บริการแก่ชุมชนท่ี
ตอ้งการค าปรึกษาทางดา้นกฏหมายอีกดว้ย  การให้บริการความช่วยเหลือทางกฎหมาย
ท่ีวา่น้ีด าเนินการโดยสถาบนัช่วยเหลือทางกฏหมาย(LSM)จายาปูระมาจนถึงปัจจุบนั 
ถึงแมว้า่จะเป็นช่วงเวลาท่ีมีองคก์รช่วยเหลือทางกฏหมายท่ีให้บริการในรูปแบบเดียวกนั
เกิดข้ึนมากมายหลงัการส้ินสุดของยคุของการจดัระเบียบสงัคมใหม่ก็ตาม 

ความช่วยเหลือทางกฎหมายในรูปแบบการให้ความช่วยเหลือทางคดี มีการ
ให้บริการแก่ชุมชนคนยากจนท่ีตอ้งการความช่วยเหลือจากสถาบนัช่วยเหลือทางกฏหมาย
(LSM)จายาปูระ ตั้งแต่ขั้นตอนการด าเนินการสืบสวนสอบสวนในระดบัของทางต ารวจ 
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จนถึงการให้ความช่วยเหลือทางคดีและคุม้ครองจ าเลยในชั้นศาล บางคดีก็มีการให้ความ
ช่วยเหลือจนถึงชั้นไต่สวนของศาลและชั้นอุทธรณ์ 

บทบาทของสถาบนัช่วยเหลือทางกฏหมาย(LBH)จายาปูระ มีความส าคญั
เช่นเดียวกนัในการส่งเสริมความเอาใจใส่ของชุมชนในปาปัวเพ่ือใชป้ระโยชน์จาก
ทรัพยากรแรงงานท่ีพวกเขามีอยูเ่พ่ือจดัการกบัคดีความต่างๆท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งพวกเขา
กนัเอง กิจกรรมท่ีไดรั้บการควบคุมดูแลโดยโครงการเสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากร
แรงงานทางกฏหมายของชุมชน(PSDHM)น้ี ดูเหมือนวา่มีประโยชน์อยา่งยิ่งในช่วงปลาย
ทศวรรษ 1980 ถึงทศวรรษ 1990 เน่ืองจากขณะนั้นกลุ่มแรงงานทนายความยงัมีอยูน่อ้ย
มากในปาปัว จนกระทัง่สถาบนัช่วยเหลือทางกฏหมาย(LBH)จายาปูระ ไดส่้งเสริมให้
ชุมชนปาปัวมีความสามารถจดัการกบัคดีความต่างๆไดม้ากข้ึน ผา่นการด าเนินการตาม
กฏหมายประเพณีของพวกเขาเอง 

แผนรณรงคค์วามต่ืนตวัทางกฎหมายมีการด าเนินการเช่นกนั ในรูปแบบของ
การศึกษาเรียนรู้กฏหมายในเชิงบวกแก่ชุมชนในหมู่บา้นต่างๆของปาปัว ,โดยเฉพาะอยา่ง

ยิง่หลกัการต่างๆท่ีมีการระบุไวใ้นหนงัสือพระราชบญัญติักฏหมายวิธีพิจารณาคดีความ
อาญา (KUHAP) ตวัอยา่งเช่น ชุมชนจะตอ้งมีความเขา้ใจว่าตอ้งท าอะไรบา้งเม่ือมีการ

จบักุมเกิดข้ึนหรือเม่ือไดรั้บหมายเรียกจากทางต ารวจหรือหน่วยงานใดๆก็ตามท่ีมีอ านาจ
ในการคุมขงัหรือเรียกตวั 

สถาบนัช่วยเหลือทางกฏหมาย(LBH)จายาปูระ มีบทบาทส าคญัเช่นกนัใน
ความขดัแยง้เร่ืองทรัพยากรธรรมชาติ อยา่งน้อยท่ีสุดกรณีเช่นน้ีเห็นไดจ้ากตวัอยา่งของ
การด าเนินคดีท่ีเก่ียวขอ้งกบัชนพ้ืนเมือง อาร์โซ ท่ี ต าบลกีรอม กบัทางฝ่ายบริษทัปาลม์
น ้ามนัท่ีเขา้ครอบครองดินแดนของชนพ้ืนเมือง ขณะนั้นสถาบนัช่วยเหลือทางกฏหมาย
(LBH)จายาปูราท่ีท  าหนา้ท่ีเป็นทนายกฎหมายของชนพ้ืนเมือง สามารถไกล่เกล่ียเร่ือง
ผลประโยชน์ของชุมชนคนพ้ืนเมืองกบัทางฝ่ายบริษทั จนสามารถยติุความขดัแยง้ลงได ้
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ยุทธศาสตร์ความช่วยเหลือด้านกฎหมายในการปฏิรูปโครงสร้าง 

1. รูปแบบความช่วยเหลือทางกฎหมาย 

ในช่วงท่ีมีค  าสัง่ของการปฏิรูปจนถึงจุดเร่ิมตน้ของยคุปฏิรูป, สถาบนัให้ความ
ช่วยเหลือทางกฎหมายของจายาปุระท่ีลงทะเบียนตวัเองว่าเป็นองคก์รพฒันาเอกชนท่ี
ให้บริการทางกฎหมายเพ่ือชุมชนเลก็ๆในปาปัวทั้งรายบุคคลและกลุ่มคนการให้ความ
ช่วยเหลือทางกฎหมายน้ีไม่เพียงแต่จะช่วยเหลือประชาชนท่ีมีกรณีอยูใ่นชั้นศาลหรือ
ต ารวจ แต่ยงัรวมถึงบุคคลทัว่ไปท่ีตอ้งการค าปรึกษาทางกฎหมาย การบริการให้ความ
ช่วยเหลือทางกฎหมายน้ียงัคงด าเนินการโดย สถาบนัให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายของ
จายาปุระจนถึงทุกวนัน้ี ถึงแมว้า่จะมีเอน็จีโอหรือสถาบนัพฒันาเอกชนอ่ืนเพ่ิมจ านวนมาก
ข้ึนเร่ือยๆและยงัให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายท่ีคลา้ยคลึงกนัหลงัจากส้ินสุดค าสัง่ของ
การปฏิรูป 

ความช่วยเหลือทางกฎหมายในรูปแบบของการด าเนินคดีแก่คนท่ียากจนท่ี
จ าเป็นตอ้งใชบ้ริการของสถาบนัให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายของจายาปุระโดยจะเร่ิม
ให้ความช่วยเหลือตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจสอบในระดบัของต ารวจจนถึงให้ค  าแนะน าและ
การสนบัสนุนในระดบัศาลส าหรับกรณีท่ียงัมีการอุทธรณ์และการยกค าพิพากษา 

บทบาทของสถาบนัให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายของจายาปุระยงัมี
ความส าคญัมากในการส่งเสริมให้ความรู้แก่ชาวปาปัวให้รู้จกัการใชป้ระโยชน์จาก
ทรัพยากรท่ีมีอยูเ่พ่ือใชใ้นการแกปั้ญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนกบัตนเอง  กิจกรรมดงักล่าวจะถูก
ควบคุมภายใตโ้ครงการท่ีมีช่ือว่า การส่งเสริมความสามารถของทรัพยากรทางกฎหมาย
ชุมชน (PSDHM) ซ่ึงโครงการน้ีจะเห็นผลเด่นชดัมากในช่วงปลายปี 2523(1980) จนถึงปี 
2533(1990) เพราะในช่วงดงักล่าวจ านวนทนายความในปาปัวยงัมีน้อยมาก ดงันั้น สถาบนั
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ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายของจายาปุระจึงมีการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถท่ีจะ
แกปั้ญหาเร่ืองกฎหมายต่างๆไดต้ามขนบธรรมเนียมประเพณีของตนเองท่ีมีอยู ่

การรณรงคใ์ห้มีความเขา้ใจในดา้นกฎหมายจะด าเนินการในรูปแบบของ
การศึกษากฎหมายเพ่ือให้เกิดประโยชน์กบัชาวบา้นท่ีอยูใ่นหมู่บา้นโดยจะเน้นเร่ืองความ
เขา้ใจในหลกัการท่ีก าหนดไวใ้นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (KUHAP) 
ส าหรับตวัอยา่งท่ีประชาชนตอ้งเขา้ใจเช่น เม่ือถูกท าการจบักุมหรือถูกเรียกตวัโดยต ารวจ
หรือหน่วยงานใด ๆ ประชาชนจะตอ้งรู้วา่ควรปฏิบติัอยา่งไรหรือจะท าอะไรไดบ้า้งเม่ือ
เหตุการณ์นั้นมาถึง 

สถาบนัให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายของจายาปุระยงัมีบทบาทส าคญัใน
ความขดัแยง้เก่ียวกบัทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึน  ซ่ึงสามารถเห็นไดช้ดัในการ
ช่วยเหลือเพ่ือคล่ีคลายคดีหรือความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งชนพ้ืนเมืองArsoใน Keerom
กบั บริษทั น ้ามนัปาลม์ท่ีเขา้มาครอบครองดินแดนดั้งเดิมของชนกลุ่มดงักล่าวโดยสถาบนั
ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายจายาปุระจะท าหนา้ท่ีเป็นทนายความของชนพ้ืนเมืองน้ีซ่ึง
มีความสามารถในการเป็นส่ือกลางระหวา่งชนพ้ืนเมืองกบับริษทัดงักล่าว จนท าให้ความ
ขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนก็ถูกคล่ีคลายออกไป 

2. การสร้างสัมพนัธมิตรกบัสถาบันพัฒนาเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน 

ในกรณีท่ีมีมติทางการเมือง การด าเนินคดีให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายโดย
สถาบนัให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายของจายาปุระจะด าเนินการร่วมกบัสถาบนัพฒันา
เอกชนอ่ืนๆ โดยการร่วมมือกนัน้ีจะเกิดข้ึนเพ่ือรับมือกบักรณีกบฏท่ีถูกกล่าวหาโดย
รัฐบาลอินโดนีเซียต่อบุคคลหรือกลุ่มคนท่ีเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนใน
ปาปัว ช่วงแรกๆของการปฏิรูป สถาบนัให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายของจายาปุระจะให้
ความส าคญัในการสร้างสมัพนัธมิตรกบัสถาบนัพฒันาเอกชนดา้นสิทธิมนุษยชนท่ีให้
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ความช่วยเหลือดา้นกฎหมายให้กบักลุ่มชุมชนในปาปัวท่ีโดนกล่าวหาวา่ก่อกบฏต่อตา้น
รัฐบาลอินโดนีเซียซ่ึงเป็นรัฐบาลท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย 

การสร้างสมัพนัธมิตรน้ีไม่เพียงแต่จะมาจากสถาบนัพฒันาเอกชนในทอ้งถ่ินจา
ยาปุระเท่านั้น แต่ยงัร่วมถึงสถาบนัพฒันาเอกชนระดบัชาติอ่ืนๆ ท่ีมีความกงัวลเก่ียวกบั
ประเด็นการบงัคบัใชสิ้ทธิมนุษยชน  หน่ึงในกรณีท่ีกลายเป็นงานท่ีประสบความส าเร็จ
ของสถาบนัพฒันาเอกชนดา้นสิทธิมนุษยชนน้ีก็คือ การด าเนินการประชุมสภา
กรรมการบริหารประธานแห่งปาปัว (PDP) ในปี 2545(2002) ทนายความหลายสิบท่าน
จากพ้ืนท่ีต่างๆ ไดใ้ห้การสนบัสนุนเป็นท่ีปรึกษาดา้นกฎหมายในการเป็นผูน้ าของ PDP
ภายใตก้ารประสานงานของสถาบนัความช่วยเหลือทางกฎหมายของจายาปุระ ในเวลานั้น
สมัพนัธมิตรน้ีประสบความส าเร็จในการปล่อยจ าเลยท่ีถูกกล่าวหาวา่เป็นกบฏท่ีถูกพากพิง
ถึงพวกเขา 

ในกระบวนการให้ความช่วยเหลือกบักรณีอ่ืนๆในขอ้หากบฏนั้น  ทนายความ
ท่ีเป็นสมาชิกของสมัพนัธมิตรน้ีจ าเป็นท่ีจะตอ้งเป็นคนท่ีมีความอดทนอยา่งสูง รู้จกัแบ่ง
เวลา และตอ้งใชค้วามพยายามอยา่งสูงในการประชุมถึงงาน กฏหมายท่ีเขาก าลงัท าอยู ่ดว้ย
เหตุน้ีท  าให้เราไดรู้้ถึงภูมิหลงัของผูต้อ้งสงสยัท่ีมาจากพ้ืนท่ีต่างๆ ซ่ึงส่วนใหญ่แลว้จะมี
การศึกษานอ้ยมากเพราะมาจากหมู่บา้นท่ีอยูห่่างไกลจากตวัเมืองปาปัวถึงแมบ้างส่วนจะ
เป็นนกัศึกษาแต่ยงัขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัพ้ืนฐานคดีความทางกฏหมายอยา่งเป็น
ทางการ 

บางเร่ืองท่ีน่าสนใจในกระบวนการให้ค  าปรึกษาน้ี ซ่ึงมีเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนบ่อย
ท่ีสุดคือเม่ือผูพิ้พากษาถามถึงสญัชาติของจ าเลย พวกเขาก็มกัจะตอบว่า‘ปาปัวตะวนัตก’ 
คือสญัชาติของพวกเขา พวกเขาไม่เคยเห็นดว้ยกบัการเป็นพลเมืองในอินโดนีเซีย 
เหตุการณ์น้ีจะเห็นไดใ้นกรณีพิจารณาคดีในรัฐสภาของประชาชนปาปัวIII กบัจ าเลย โฟร
โกรุส ยาโบยซึมบุต(ForkorusYaboisembut) ในปี 2554(2011)ในการพิจารณาคดีผูน้ า PDP 

 102



103 
 

ในปี 2545(2002) น้ียงัเป็นค าตอบของ เดสฮีโย อีลูวาย (TheysHiyoEluay ) เม่ือผูพิ้พากษา
ไดถ้าม โฟรโกรุส ยาโบยซึมบุต(ForkorusYaboisembut) อดีตผูอ้  านวยการโรงเรียน
ประถมท่ีไดรั้บเลือกเป็นประธานาธิบดีแห่งสหพนัธ์สาธารณรัฐชาวปาปัวตะวนัตกใน
รัฐสภาปาปัว III และไดย้  ้าเตือนผูพิ้พากษาว่าไม่ให้บงัคบัพวกเขาให้เป็นพลเมือง
อินโดนีเซีย 

อีกเหตุการณ์ท่ีน่าสนใจ คือ เม่ือจ าเลยก่อเสียงรบกวนอยา่งต่อเน่ืองในช่วงเวลา
ของการพิจารณาคดี เสียงรบกวนน้ีเกิดจากการท่ีจ  าเลยถกเถียงกบัผูพิ้พากษาหรืออยัการ
บา้งหรือเกิดจากการท่ีจ  าเลยพยายามขบัไล่ผูเ้ขา้ชมให้ออกจากห้องพิจารณาคดีเพียงเพราะ
พวกเขาถูกสงสยัวา่เป็นเจา้หนา้ท่ีหน่วยสืบราชการลบั และส่ิงท่ีเกิดข้ึนบ่อยๆคือเม่ือจ าเลย
ยงัไม่ไดรั้บเชิญจากผูพิ้พากษาให้พดูได ้ แต่เขาจะพรากไมคท่ี์มีอยูบ่นโต๊ะอยัการและ
ถ่ายทอดในส่ิงท่ีเขาอยากจะพดูออกไป 

เหตุการณ์เช่นน้ีส่วนใหญ่จะเกิดข้ึนกบัจ าเลยท่ีมีภูมิหลงัดา้นการศึกษาท่ีดีหรือ
มีสถานะทางสงัคมในฐานะผูน้ าประเพณีของภูมิภาค โดยผูต้อ้งสงสยัทั้งหมดท่ีถูกตั้ง
ขอ้หาร่วมกบัโฟโกรุส(Forkorus) เป็นนกัศึกษา พวกเขาจึงมีความกลา้หาญมากในการ
ถกเถียงกบัผูพิ้พากษาและอยัการท่ีถือไดว้า่เป็นตวัแทนของรัฐบาลอินโดนีเซีย ใน
สถานการณ์ดงักล่าวทนายความตอ้งพยายามท าให้จ  าเลยสงบลงเพ่ือท่ีจะสามารถกลบัมา
ด าเนินการเจรจากบัผูพิ้พากษาท่ีจะพิจารณาคดีต่อไป 

สถานการณ์ขา้งตน้ท่ีมาขดัขวางการด าเนินการตามกฎหมายไดส้ร้างความเป็น
ตึงเครียดอยา่งมากกบัทีมงานของทนายความ เพราะพวกเขาเคยมีประสบการณ์ท่ีไม่ดีใน
การพิจารณาคดีก่อนหนา้น้ีกบัจ าเลยอ่ืนๆ ในการพิจารณาคดีกบัจ าเลยฟีเลบการ์มา (Filep 
Karma) และ ยซูกั ปากาท(YusakPakage) ในปี 2548(2005) ตวัอยา่งเช่น เม่ือมีความวุน่วาย
ระหวา่ง ยซูกั ปากาท(YusakPakage) กบัผูพิ้พากษา และจ าเลยไดเ้ดินออกจากห้อง
พิจารณาคดี สมาชิกคนหน่ึงจากทีมผูพิ้พากษาบอกวา่ ส าหรับจ าเลยน้ีเขาจะขอให้ต  ารวจท่ี
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รักษาการอยูน่อกห้องพิจารณาคดีให้ยงิจ  าเลยไดท้นัทีถา้เขายนืยนัท่ีจะออกจากห้อง
พิจารณาคดี ในระหวา่งการพิจารณาคดีของสองจ าเลยน้ี ห้องพิจารณาคดีจะมีเสียงดงั 
วุน่วายมาก เพราะมีผูเ้ขา้ชมเป็นจ านวนมากท่ีมาเฝ้าดูการพิจารณาคดี จากเดิมหนา้อาคาร
ศาลประเทศจายาปุระท่ีเงียบสงบอยู ่ๆ ก็เกิดความวุน่วายกลหนข้ึน สมาชิกแต่ละคนของผู ้
พิพากษาพยายามข่มขู่ ยซูกั ปากาท(YusakPakage) ท่ีไดท้  าการท าร้ายร่างกายผูห้ญิงคน
หน่ึงซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของผูเ้ขา้ชม จนสุดทา้ยแลว้ตอนทา้ยจ าเลยถูกตดัสินจ าคุกรุนแรง
มากกวา่ค  าตดัสินของอยัการ 

จากขอ้มูลท่ีทราบมาวา่ จ าเลยทั้งสองน้ีมีระดบัของการศึกษาท่ีดี โดยฟิเลปการ์ 
เป็นขา้ราชการพลเรือนในรัฐบาลของจงัหวดัปาปัว ขณะท่ี ยซูาก ปากาทเป็นนกัศึกษาใน
มหาวิทยาลยัขั้นสูงในจายาปุระ 

ในกรณีอ่ืนบางกรณีจ าเลยไดรั้บความกดดนัอยา่งรุนแรงถึงรุนแรงมากจากการ
ปรากฏตวัของกองก าลงัความมัน่คงโดยเฉพาะอยา่งยิง่จากทหารชุดป้องกนั,ส่ิงแรกท่ีทีม
ทนายความจะตอ้งท าคือการบรรเทาความเจบ็ปวดทางจิตใจให้กบัพวกเขา  การกูคื้นสภาพ
จิตให้จ  าเลยจะท าในวนัของการพิจารณาคดีหรือในวนัท่ีญาติของผูถู้กขงัมาเยี่ยม 

ความพยายามในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายโดยทีมทนายความจะท า
จนกวา่กระบวนการอุทธรณ์ในระดบัศาลสูงสุดและศาลฎีกา และในหลายกรณี ความ
ช่วยเหลือมกัจะมีความสมัพนัธ์ระหวา่งนายจ าเลย  หลงัจากท่ีมีการตดัสินเก่ียวกบัการ
อุทธรณ์ อยา่งไรก็ตามทีมทนายความจะช่วยนกัโทษท่ีด าเนินมาตรการทางกฎหมายอ่ืน ๆ  
แมว้า่จะมีหรือไม่มีส่วนขยายของหนงัสือมอบอ านาจก็ตาม   .กรณีของ MekiAlosakท่ี
Wamenaในปี 2553(2010)ไดรั้บการตดัสินให้จ  าคุก 8 ปีโดยทีมทนายความยงัคงให้ความ
ช่วยเหลือในการด าเนินการตามกฎหมายโดยการยืน่ขอผอ่นผนัลดโทษไปยงั
ประธานาธิบดี 
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นอกจากทีมทนายความดา้นสิทธิมนุษยชนไดเ้ขา้ไปช่วยประชาชนในปาปัว
อยา่งมากแลว้ เม่ือคร้ันรับมือกบักฎหมายทางการเมือง หลายคร้ังท่ีมีการโตเ้ถียงกบัต ารวจ
และอยัการท่ีมีความประสงคท่ี์จะยนืขอกรณีออกจากสถานท่ี  ทีมทนายความตอ้งอาศยั
ความสอดคลอ้งกบัมุมมองทางกฎหมายเพ่ือพิจารณาคดีวา่ควรจะด าเนินการในสถานท่ีท่ี
เกิดกรณีข้ึน  นอกจากน้ีทนายความมีความเห็นกนัวา่ ถา้จ าเลยจะตอ้งถูกน าออกจากพ้ืนท่ี
แลว้พวกเขาก็จะไดรั้บความกดดนัอยา่งรุนแรง เพราะนอกจากนกัโทษจะไกลจากญาติและ
ครอบครัวของพวกเขาแลว้ยงัจะตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์ทางสงัคมการเมืองและ
วฒันธรรมท่ีแตกต่างจากท่ีเขาเคยอยู่ .ในท่ีสุดทีมทนายความก็ประสบความส าเร็จ ในการ
บงัคบัให้มีการพิจารณาคดีของผูน้ า PDP ในปี 2545(2002) และจดัข้ึนในจายาปุระ หลงั
จากท่ีโจทกต์ั้งใจท่ีจะยา้ยการพิจารณาคดีของเขาในกรุงจาการ์ตา  แต่ในกรณีของ
เหตุการณ์นองเลือด Abepuraในปี 2543(2000) ทีมทนายความไม่สามารถท่ีจะบงัคบัให้
รัฐบาลยา้ยการพิจารณาคดีของนกัสิทธิมนุษยชนท่ีเกิดข้ึนคร้ังแรกในประเทศอินโดนีเซียน้ี 
จากเมือง มากาสรั ไปยงัเมืองปาปัว ทีมทนายความเกิดความลม้เหลวในการพิจารณาคดี
าาตกรรม TheysEluayจดัข้ึนในจายาปุระ  ซ่ึงใน กรณีน้ีทีมทนายความเป็นท่ีปรึกษาทาง
กฎหมายของคนในครอบครัวของผูถู้กกระท า 

3. ทีมพสูิจน์ความจริง 

กระบวนการให้ความช่วยเหลือทางดา้นกฎหมายในรูปแบบท่ีเก่ียวขอ้งกบั ต ารวจ 
อยัการ และศาล ทีมกัจะด าเนินการพร้อมกบัการรสนบัสนุนในรูปแบบท่ีกวา้งข้ึน   การ
สนบัสนุนในการ ไม่ด าเนินคดี ตวัอย่างเช่น การกระท าในรูปแบบทีมสอบสวนท่ีท าการ
คน้หา ความรุนแรงด้านมนุษยธรรมในมิติทางการเมือง และการละเมิดสิทธิมนุษยชน
หน่วยงานท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัท างานดงักล่าว คือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในกระบวนการ
สอบสวน ดงัท่ีกล่าวไวข้า้งตน้  ทีมคน้หาขอ้เท็จจริงน้ีขบัเคล่ือนโดยเลขาธิการเพือความ
ยติุธรรมสนัติภาพและการสร้างความสมบูรณ์ฟรานซิส ปาปัว (SKPKC)ก่อนหน้าน้ีนามว่า 
เลขาธิการความยติุธรรมและสันติภาพ (SKP) มณฑล จายาปูรา (SKPKC)   SINODE GKI 
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ท่ีแผ่นดินปาปัวfoker LSM P  ความเก่ียวพนัธ์ 2 หน่วยงานรักษาความปลอดภยัน้ีมี
ความส าคญัมากต่อความส าเร็จของทีมพิสูจน์ความจริง การพิจารณาเครือข่ายในการเจาะ
พ้ืนท่ีการแบ่งแยกทั้งหมดในปาปัวผลการศึกษาของทีมค้นหาความจริง  รัฐบาลผสม  
หน่วยงาน สิทธิมนุษยชน ท่ีได้ช่วยเหลือทีมทนายความในการปกป้องคุ้มครอง  การ
สอบสวนเพ่ือ ความเขา้ใจในรูปเหตุการณ์ของคดี รายงานการส่งทีมคน้หาความจริง การ
สร้างพนัธมิตร หน่วยงานสิทธิมนุษยชนทีปาปัว บางคร้ังผลการบงัคบัคณะกรรมการ
แห่งชาติด้านสิทธิมนุษยชนเ พ่ือให้ เ กิดส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน  
ตวัอยา่งเช่นในกรณี AbepuraBerdarahปี2000  การสนบัสนุนในคร้ังน้ีส่งผลมีการจดัการ
กับ 2 เจ้าหน้าทีต  ารวจท่ีจงัหวดัปาปัวไปด าเนินการทีศาลมนุษยชนเป็นคร้ังแรกท่ี
อินโดนีเซีย  รายงานจากองคก์รพฒันาเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนในกรณีWasior ปี 2001
และในกรณีการระเบิดคลงัอาวธุ ท่ีWamena เมือปี2003ผลจากความเช่ือมัน่คณะกรรมการ
แห่งชาติด้านสิทธิมนุษยชนเพ่ือให้เกิด คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเพ่ือด าเนินการ
ตรวจสอบ Pro-Justisiaต่อ 2 กรณีดังกล่าว สมาชิกบางส่วนของทีมพิสูจน์ความจริง 
องคก์ารสิทธิมนุษยชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วมดา้นสิทธิมนุษยชนเหมือนเป็นสมาชิก 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 

การตรวจสอบของรัฐบาลชุดทีมสืบสวนขององค์กรพฒันาเอกชนด้านสิทธิ
มนุษยชนเป็นประโยชน์อยา่งมากเม่ือทีมทนายความท่ีจะปกป้องในศาลโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
จะเขา้ใจบริบทและเหตุการณ์ของคดี รายงานท่ีทีมคน้หาความจริงส่งไปยงัรัฐบาลทีมงาน
ขององค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนในปาปัวท า ให้หลายคร้ังมีผลแรงต่อ
คณะกรรมการแห่งชาติดา้นสิทธิมนุษยชน ยกตวัอยา่งเช่นในกรณีของเหตุการณ์นองเลือด
ท่ีอาเบปูรา (Abepura ) ในปี 2543(2000) การสนบัสนุนคดีน้ีท าให้สองเจา้หน้าท่ีต  ารวจใน
จงัหวดัปาปัวท่ีมีต่อศาลสิทธิมนุษยชนอย่างถาวรว่าทุกคร้ังท่ีน ามาใช้ในอินโดนีเซีย 
รายงานขององคก์รพฒันาเอกชนดา้นสิทธิมนุษยชนใน วาซีโอร(Wasior) ปี 2544(2001) 
และกรณีมีคลงัอาวุธเปิมโบโบลนั (pembobolon) ท่ีวาเนมา (Wamena) ในปี 2546(2003) 
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และยงัมีการจดัการท่ีจะโน้มน้าวให้คณะกรรมการแห่งชาติดา้นสิทธิมนุษยชนในรูปแบบ
เพ่ือให้เกิดส านักงานคณะกรรมการก ากบัข้อความจริงและมิตรภาพโดยการตรวจสอบ 
pro-justisia กบัทั้งสองกรณีน้ี สมาชิกหลายคนของทีมคน้หาความจริงรัฐบาลขององคก์ร
พฒันาเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนมีส่วนร่วมได้โดยคณะกรรมการเป็นส่วนหน่ึงของ
สมาชิกส านกังานคณะกรรมการก ากบัขอ้ความจริงและมิตรภาพ  

4 .การจัดระเบียบผู้ประสบภยั 

การสะทอ้นความสนใจเก่ียวกบัสภาพการบงัคบัใชสิ้ทธิมนุษยชนในปาปัว
เปรียบความคิดว่ามีภาชนะท่ีสามารถกลายเป็นเคร่ืองมือของการต่อสู้ร่วมกนัเพ่ือให้ผูท่ี้ตก
เป็นเหยือ่และครอบครัวของพวกเขา องคก์รยงัท าหน้าท่ีเป็นสถานท่ีท่ีจะสร้างความเป็นน ้า
หน่ึงใจเดียวกนัในหมู่ผูท่ี้ตกเป็นเหยือ่และครอบครัวของพวกเขาและระดมการสนบัสนุน
ในวงกวา้งท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัตามสิทธิของเหยือ่และครอบครัวของพวกเขาท่ีถูก
ทอดท้ิงโดยรัฐยงัคงมีจนถึงวนัน้ี 

ในบริบทท่ีกวา้งข้ึน, การเกิดข้ึนขององคก์รเหยือ่จะช่วยให้พวกเขาสามารถ
เจรจาต่อรองต าแหน่งท่ีดีกบัรัฐไดดี้ และส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดคือการท่ีผูต้กเป็นเหยือ่และ
ครอบครัวไม่จ าเป็นตอ้งพ่ึงพาหรือรับการสนบัสนุนอยา่งต่อเน่ืองขององคก์รพฒันาเอกชน
ดา้นสิทธิมนุษยชนทอ้งถ่ินและระดบัชาติ แต่สามารถท่ีจะเป็นอิสระในการด าเนินการ
จ านวนของผูส้นบัสนุนในสิทธิของตน 

ส าหรับความสมัพนัธ์ดงักล่าว องคก์รพฒันาเอกชนท่ีเคล่ือนไหวเก่ียวกบัสิทธิ
มนุษยหลายองคก์ร เช่นKontras Papua ร่วมมือกบั IKOHI และองคก์เอกชนท่ีเคล่ือนไหว
ดา้นสิทธิมนุษยชนอ่ืน ๆ อีกหลายองคก์รในปาปัวไดริ้เร่ิมความคิดเพ่ือสร้างส่ิงท่ีเรียกว่า 
สมาคมครอบครัวคนหาย และผูท่ี้ตกเป็นเหยือ่ของอาชญากรรมแห่งชาติ ช่ือยอ่ขององคก์ร 
คือ IKOHIK2N โดยสมาคมกลุ่มน้ีเป็นการจดัระเบียบครอบครัวของผูท่ี้ตกเป็นเหยือ่ของ
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เหตุการณ์หายตวัไปโดยรัฐบาล เช่นการหายตวัไปของ AristotelesMasokaในคดีาาตกรรม 
Theys Eluay 

นอกจากน้ียงัองคก์รเหยือ่และครอบครัวท่ีเหมือนกนั ท่ีเรียกวา่ BUK ซ่ึงยอ่มา
จาก Bersatuuntuk Kebenaranแปลวา่ความเป็นหน่ึงเดียวกนัเพ่ือความถูกตอ้ง โดยเป็นกลุ่ม
ท่ีก่อตั้งโดย Kontras, PBHI หรือ สถาบนัพฒันาเอกชนน้ีไดก้ลายเป็นสถานท่ีรวมบรรดา
เหยือ่ท่ีถูกละเมิดสิทธิมุนษยชนในปาปัวกลุ่มคนเหล่าน้ีไดมี้คดีเก่ีบงกบัท่ีมีการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนในเหตุการณ์นองเลือด Abepuraในปี 2000, เหตุการณ์Wasiorในปี 2001, กรณี 
Wamenaในปี 2001 และปี 2003 , ไปจนถึงเหตุการณ์นองเลือด Biak Berdarah เม่ือธงข้ึนท่ี 
Bintang Kejora ในปี1998) 

5.ความส าเร็จและความท้าทาย 

บางส่วนของความส าเร็จท่ีน่าจดจ าคือการปล่อยตวัผูถู้กคุมขงับางส่วนท่ีถูก
ต ารวจจบัตวัในเหตุการณ์ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนซ่ึงเจา้หนา้ท่ีต  ารวจจะจบักุมผูท่ี้อยูใ่น
เหตุการณ์หรือบุคคลท่ีตอ้งสงสัยวา่มีส่วนร่วมในเหตุการณ์โดยทนัที โดยไม่มีการพิจารณา
เหตุผลทางกฎหมายแต่อยา่งใด 

นอกจากน้ีกลุ่มพิทกัษสิ์ทธิมนุษยชนน้ียงัไดใ้ห้อิสระแก่จ าเลยทางกฎหมายดว้ย 
ตวัอยา่งผลงานท่ีน่ายกยอ่งมากท่ีสุดคือ ความช่วยเหลือทางกฎหมายเพ่ือพิจารณาคดีของ 
PDP ในปี 2545(2002) เม่ือทีมทนายความสามารถพิสูจน์ให้เห็นไดว้า่ขอ้กล่าวหาทั้งหมดท่ี
ยืน่โดยอยัการไม่มีคุณสมบติัเป็นความผิดทางอาญาต่อจ าเลยรัฐ จนสุดทา้ยแลว้
คณะกรรมการตดัสินท่ีจะยกฟ้องทุกกรณีจนท าให้ไม่ตอ้งรับโทษจากขอ้ล่าวหาดงักล่าว
เพราะไดรั้บการอนุมติัจากรัฐบาลกลาง, รัฐบาลทอ้งถ่ินและกองก าลงัรักษาความปลอดภยั
ในปาปัวแลว้ 
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ส าหรับกรณีท่ีมีกฎหมายบงัคบัถาวร ทีมทนายความไดมี้การจดัการโดยการ
เรียกตวันกัโทษทางการเมืองท่ีรับโทษอยูน่อกเมืองปาปัวให้กลบัเขา้มา  .ส่วนนกัโทษคดี

ลกัลอบขโมยอาวธุจากคลงัใน Wamena จะถูกคุมตวัอยูใ่นคุกมากสัซาร์จากการเห็น
ร่วมกนัของหลายฝ่ายรวมทั้งการสนบัสนุนจากส านกังานคณะกรรมการ F DPRP,ในท่ีสุด
ผูต้อ้งขงัทั้งห้าจะถูกกระจายตวัอยูใ่นคุกปาปัวคือ ใน Biak, เนไบและจายาปุระ 

ดว้ยความวิริยะของทนายความดา้นสิทธิมนุษยชนท่ีให้ความช่วยเหลือทาง
กฎหมายแก่ผูท่ี้ตกเป็นเหยือ่ของการละเมิดสิทธิมนุษยชนในปาปัวน้ีไดรั้บความสนใจอยา่ง
กวา้งขวางจากหลายฝ่าย บางหน่วยงานระหวา่งประเทศให้ความช่ืนชมส าหรับการท างาน
ของทีมทนายความมนุษยชาติ และท่ีน่าภาคภูมิใจยิง่คือ การเป็นท่ียอมรับในระดบั
นานาชาติท่ีมีต่อสองนกักฎหมายสิทธิมนุษยชน GustafKawerและ Olga LidyaHamadiท่ีมี
เป็นส่วนหน่ึงในสถาบนัให้ความช่วยเหลือทางกฏหมายของปาปัวตั้งแต่ปี 2543(2000) 
และ 2548(2005) 

เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2556(2013), ทั้งสองไดรั้บการยอมรับเป็นพิเศษจากนกั
กฎหมายทนายความคณะลูกขนุส าหรับรางวลันกักฎหมายทนายความ (Lawyers Award) 
ท่ีอมัสเตอร์ดมั ประเทศเนเธอร์แลนด ์ในรายงานเก่ียวกบัการไดรั้บรางวลัคณะลูกขนุกล่าว
วา่ต่อไปน้ี  ‚ ทั้งสองเป็นไฟในพ้ืนท่ีท่ีผูค้นมีการสูญเสียความเช่ือมัน่ในระบบกฎหมาย 
และทุกคร้ังท่ีเผชิญหนา้กบัความรุนแรง พวกเขาจะประทว้งต่อตา้นกบัความอยติุธรรมท่ี
เกิดข้ึน ทนายความทั้งสองคนน้ีไดแ้สดงความกลา้หาญท่ียิง่ใหญ่อยา่งต่อเน่ืองซ่ึงใน
สถานการณ์ท่ีถูกละเวน้จากโลกภายนอก  "ตอนน้ีกุสตาฟ กาเวอร์ (GustafKawer) ได้
กลายเป็นทนายความอิสระดา้นสิทธิมนุษยชน ในขณะท่ี ออลกา ลิดยา ฮามาดี (Olga 
LidyaHamadi) ตอนน้ีท าหนา้ท่ีเป็นผูป้ระสานงานกบัปาปัว 

ในขณะท่ีคนอ่ืน ส่ิงท่ีไดรั้บตามกฎหมายจากทีมทนายความน้ี ไม่ไดข้ดัแยง้กบั
ฝ่ายคา้นทั้งหมดส าหรับเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีข่มขู่ของกองก าลงัรักษาความปลอดภยัท่ีพวกเขา
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มกัจะไดรั้บเม่ือท าการให้ค  าปรึกษา, ทั้งในระดบัของการสืบสวนของต ารวจจนกวา่จะมี
การพิจารณาคดี การข่มขู่ดว้ยวาจา ทศันคติและค าพดูท่ีไม่เป็นมิตร  แสดงให้เห็นวา่กอง
ก าลงัรักษาความปลอดภยักบัพวกท่ีขบัไล่เม่ือผูท่ี้ตกเป็นเหยือ่การช่วยเหลือถูกตรวจสอบ .

บางส่วนของพวกเขายงัไดรั้บการขบัออกจากห้องพิจารณาคดีโดยผูพิ้พากษาเพราะรบกวน
การด าเนินการตามกฎหมาย ในขณะท่ีส่ิงท่ีทนายความไดก้ล่าวไปนั้นเป็นบทวิจารณ์ต่อ
กระบวนการพิจารณาคดีท่ีถือวา่ไม่เป็นกลางเพราะผูพิ้พากษาตอ้งสงสยัวา่ไดรั้บการ
แทรกแทรงจากภายนอก บางส่วนความหวาดกลวัและการกล่าวหาเป็นส่วนหน่ึงของการ
แบ่งแยกดินแดนของพวกเขามกัจะมาในรูปแบบของขอ้ความสั้นๆผา่นทางโทรศพัทมื์อถือ
ของบุคคลท่ีถูกกล่าวหาวา่เป็นกองก าลงัรักษาความปลอดภยัหรือทหาร การกล่าวหา
แบ่งแยกดินแดนและกบฏตรึงอยูก่บัพวกเขาเพราะพวกเขาจะร่วมมือกบักลุ่มชุมชนท่ี
ตอ้งการจะเป็นอิสระจากรัฐอินโดนีเซีย 

ในช่วงเวลาอ่ืน ๆ เม่ือทนายความบางคนตอ้งการท่ีจะด าเนินความพยายาม
เบ้ืองตน้กบัหวัหนา้ต ารวจ จายาวีจายา ในการจบักุมถือวา่ไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย พวกเขา
ไดรั้บการคุกคามจากกลุ่มชุมชนในทอ้งถ่ินท่ีถูกกล่าวหาวา่มีการขบัเคล่ือนโดยเจา้หนา้ท่ี
ต  ารวจ ทีมทนายความไดพ้บรวมตวักนัการสาธิตท่ีดา้นหน้าของศาลแขวง วาเมนา 
(Wamena)  ในเวลานั้นชุมชนขู่วา่จะา่าพวกเขาถา้หากการด าเนินการประชุมยืน่ฟ้องโดย
ทนายความไม่ไดห้ยดุลง  

ในกรณีอ่ืน ๆ สิทธิมนุษยชนบางองคก์รพฒันาเอกชนในปาปัวยงัไดรั้บการ
ด าเนินการทางแพง่ผ่านศาลแพง่ เร่ืองน้ีเคยประสบโดย เอลซมั (Elsham) ปาปัวในปี 
2546(2003) ในเวลานั้น เอลซมั (Elsham) ไดฟ้้องร้องโดยทหารสัง่ XVII / Cenderawasih
เพราะพวกเขาไดดู้ถูกและหม่ินประมาทสถาบนัทหาร ในเดือนกรกฎาคมปี 2547(2004) ผู้
พิพากษาไดรั้บฟังเร่ืองขา้งตน้และพิจารณาคดีมีความผิดต่อสถาบนั เอลซมั (Elsham)ปาปัว 
ค  าสัง่การทหาร XVII / Cenderawasihไดพ้ยายามท ากฎหมายท่ีเหมือนกนักบัแนวร่วม
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ประชาธิปไตยเพื่อชาวปาปัว (ALDP)  แต่การพยายามทางกฎหมายท่ีไม่ปฏิบติัตามอีก
หลงัจากท่ี ALDP ตอบค าสัง่หมายเรียกทหารเพ่ือท่ีจะไม่ตอบสนองความตอ้งการของ
ค าสัง่ทางทหารและเลือกท่ีจะด าเนินการพิจารณาคดี 

ความยากล าบากท่ีตอ้งเผชิญของทีมงานนกักฎหมายและสิทธิมนุษยชนเอน็จี
โอในปาปัวน้ีก็คือทนายความท่ีท างานเก่ียวกบัปัญหากรณีน้ีมีนอ้ย  ในหลายๆกรณีผูท่ี้ตก
เป็นเหยือ่บางคนไม่มีดูแลช่วงเวลาของการตรวจสอบกบัต ารวจคุสตาฟกาเวร์
(GustafKawer ) ไดก้ล่าววา่ ประมาณ 63 คนจากหลายๆกรณีท่ีไม่ทนัจะให้ความดูแลช่วง
การตรวจสอบของต ารวจ 

ความยากล าบากท่ีตอ้งเผชิญของทีมงานนกักฎหมายและสิทธิมนุษยชนเอน็จี
โอในปาปัวน้ีก็คือทนายความท่ีท างานเก่ียวกบัปัญหากรณีน้ีมีนอ้ย  ในหลายๆกรณีผูท่ี้ตก
เป็นเหยือ่บางคนไม่มีดูแลช่วงเวลาของการตรวจสอบกบัต ารวจคุสตาฟกาเวร์
(GustafKawer ) ไดก้ล่าววา่ ประมาณ 63 คนจากหลายๆกรณีท่ีไม่ทนัจะให้ความดูแลช่วง
การตรวจสอบของต ารวจ 

โอกาสในปัจจุบัน 

บทสนทนาจาการ์ตา –ปาปัว 

สาเหตุหน่ึงของความขดัแยง้ท่ีก่อให้เกิดปัญหาในปาปัวมีความเก่ียวขอ้งกบั
ความเขา้ใจในประวติัศาสตร์การเมืองของปาปัวในอินโดนีเซีย ชาตินิยมอินโดนีเซียกบั
ชาตินิยมปาปัวนั้นยงัไม่มีการเจรจาต่อรองอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงท าให้เกิดความเส่ือมเสียมและ
ความไม่ไวว้างใจซ่ึงกนัและกนัมากยิง่ข้ึน  ส่วนหน่ึงของความไม่ไวว้างใจระหวา่ง
องคป์ระกอบของรัฐและองคป์ระกอบของภาคประชาสงัคมท่ีกรุงจาการ์ตา และปาปัว 
นอกจากในหมู่คนดัง่เดิมท่ีปาปัวเองมีแนวโนม้ท่ีจะสร้างความเขม้แขง็ สถานการณ์ทาง
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การเมืองในปาปัวนั้นไดมี้การวางคนปาปัวดว้ยความตอ้งการ “อิสระคือราคาคงที ”ของ
ดา้นหน่ึง และรัฐบาลอินโดนีเซียกบัความเช่ือทางการเมือง “ประเทศเอกรัฐสาธารณ

อินโดนีเซียราคาคงท่ี  ”จนถึงวนัส้ินสุดของโลกเลย ความขดัแยง้ของปาปัว ไม่เคยท่ีจะ
แกไ้ขไดอ้ยา่งสงบ ทศันคติของ “ราคาคงท่ี ”เท่านั้นจะน าไปสู่การเสียชีวิตทั้งสองดา้น  

ในหนงัสือ Papua Road Map ท่ีจดัท าโดยทีมวิจยั LIPI ไดบ้นัทึกเก่ียวกบั
ความส าคญัของการสร้างบทสนทนาท่ีอยา่งมีเกียรติระหวา่งรัฐบาลอินโดนีเซียและ
ประชาชนปาปัวโดยเฉพาะอยา่งยิ่งการสนทนาน้ีท าให้เกิดการรับรู้ท่ีเท่าเท่ียมกนัเก่ียวกบั
ประวติัศาสตร์และสถานการณ์ทางการเมืองของปาปัวในประเทศอินโดนีเซีย ในบริบทน้ี
ควรจะเขา้ใจว่าการสนทนาเทียบเสมือนวิธีการเพ่ือให้รับรู้และเขา้ใจประด็นและปัญหา 
และการเจรจาต่อรองเพ่ือให้เกิดการประนีประนอม 

ความแตกต่าง และความคลา้ยคลึงกนัของความเขา้ใจและความส าคญัท่ีจะได้
จากบทสนทนาพ่ือท่ีจะหาจุดท่ีลงตวัในการประนีประนอม ขอยนิยอมท่ีสามารถยอมรับ
และเปิดโอกาสในประนีประนอมระหวา่งทั้งสองฝ่าย หรือมากกวา่นั้นท่ีมีการขดัแยง้กนั 

ในความมุ่งเนน้น้ี บทสนทนาสามารถมุ่งเนน้ไปท่ีความตอ้งการท่ีแทจ้ริง และ
อยูใ่นพ้ืนฐานของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งในการยติุความขดัแยง้ และการยกยอ่งอยา่งมีเกียรติ 
และรับประกนัในความเท่าเทียมกนั และการพฒันาในส่ิงท่ีพวกเขาตอ้งการ การท างาน
ภายใตก้รอบน้ีทั้งสองฝ่ายสามารถให้ความส าคญัของคุณค่าของมนุษยม์ากกว่าการยดึติด
กบัมุมมองทางการเมือง  ดว้ยการเสียสละของชีวิตมนุษย ์และความยติุธรรม ทั้งสองฝ่ายยงั
สามารถมุ่งเนน้ไปจุดสนใจในความตอ้งการท่ีแทจ้ริงท่ีตอ้งการท่ีจะสร้างปาปัวเป็น
ดินแดนแห่งสนัติภาพ 

เพ่ือส่งเสริมความเขา้ใจของการเจรจาระหวา่ง จาการ์ตาปาปัว ซ่ึงมาจากกลุ่ม-
พลเรือนท่ีมีภูมิหลงัแตกต่างกนัทั้งในปาปัวและในจาการ์ตาท่ีไดส้ร้างเครือข่ายสนัติภาพ
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-แห่งปาปัวJaringan Damai (JDP) ท่ีซ่ึงเป็นองคก์รอิสระท่ีถูกก่อตั้งโดยสองผูป้ระสานงาน
ไดแ้ก่ ด(เนเลส เตอเบย ์.ร.DR. Neles Tebay) โดยเขานั้นเป็นผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีประสานงานของ 
JDP ในปาปัว และ ด(มุริดาน ซาตริโอ วิโจโจ .ร.DR. Muridan Satrio wijojo) ท่ีท  าหนา้ท่ี
ประสานงานในสาขาจาการ์ตาซ่ึงกลุ่ม JDP นั้นไดจ้ดัการประชุมพบปะท่ีมีขอบเขต
เก่ียวกบัรัฐบาลกลางของประเทศรวมไปถึงในส่วนทอ้งถ่ินตลอดจนศกัยภาพในการเป็น
ผูน้ าและการจดัการของสถาบนัทหารในระดบัชาติซ่ึงเป็นการท างานของกลุ่มท่ียาวนาน
และสร้างความเหน่ือยลา้เพราะไม่ใช่เร่ืองง่ายท่ีจะโนม้นา้วทั้งสองกลุ่มให้สามารถนัง่เกา้อ้ี
เจรจาพดูคุยกนัไดเ้พ่ือแกปั้ญหาขอ้พิพาทโดยวิธีการท่ีสนัติและมีเกียรต์ิเม่ือวนัท่ี 05-07 
กรกฎาคม 2554(2011), เครือข่ายสนัติภาพปาปัวไดด้ าเนินการประชุมสนัติภาพปาปัวโดย
มีประชาชนชาวปาปัวหลายภาคส่วนในระดบัชาติเขา้ร่วมซ่ึงความพยายามในการเจรจา
ไดรั้บการตอบรับอยา่งดีจากประธานาธิบดีซูซีโล บมับงั ยโูดโยโน
(SusiloBambangYudhoyono) ท่ีไดผ้ลกัดนัให้เกิดส่ิงท่ีเรียกวา่ ‚การส่ือสารท่ีสร้างสรรค‛์
ภายใตว้าระการแกไ้ขปัญหาขอ้พิพาทในปาปัว ซ่ึงเช่นเดียวกนัการเขา้ร่วมของหน่วยงาน
เพ่ือความเร่งรัดการพฒันาจงัหวดัปาปัวและปาปัวตะวนัตก(UP4B) ซ่ึงแทจ้ริงก็ความ
ประสงคท่ี์จะก าหนดแนวคิดของการส่ือสารท่ีสร้างสรรคค์ร้ังน้ีเช่นกนัแต่เป็นท่ีน่าเสียดาย
ท่ีจนจวบวาระสุดทา้ยของโครงการก็ยงัมิไดเ้ห็นส่ิงท่ีบ่งช้ีถึงสญัญาณความเคล่ือนไหวท่ี
ไดถู้กด าเนินการโดย UP4B ภายใตก้ารผลกัดนัการเจรจาทางการเมืองคร้ังน้ีเฉกเช่นส่ิงท่ี
เป็นวตัถุประสงคห์ลกัจากการสถาปนาองคก์รของพวกเขาเองซ่ึงท่ีความยากล าบากของ 
JDP ไม่ใช่แคเ่พียงการโนม้น้าวชาวจาการ์ตาและชาวปาปัวมานัง่เจรจาพดูคุยกนัเท่านั้น
เพราะนอกเหนือจากนั้นแลว้ JDP ยงัมีการท่ีตอ้งเผชิญกบัขอ้ใส่ไคล ้ จากพลเมืองชาวจาร
กาตา ซ่ึงกลุ่มเครือข่ายสนัติภาพปาปัว (JDP) เองนั้นถูกตอ้งสงสยัวา่เป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม
ท่ีพยายามโนม้น้าวพลเมืองชาวปาปัวในการประกาศอิสระภาพตนเองจากอินโดนีเซีย 
ขณะท่ีในเวลาเดียวกนั กลุ่มเครือข่ายสันติภาพปาปัว (JDP) ก็ถูกกล่าวหาอยา่งรุนแรงจาก
ชาวปาปัวจ านวนหน่ึงว่าเป็นเคร่ืองมือของรัฐบาลอินโดนีเซียท่ีเขา้มาเพ่ือท าลายฝันแห่ง
การเป็นอิสรภาพของชาวปาปัว อยา่งไรก็ตามขอ้ใส่ไคลก้ล่าวหาต่างๆมิไดเ้ป็นอุปสรรคท่ี
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ท าให้ JDP หยดุชะงกัการเคล่ือนไหวของตนกลบักนัพวกเขายงัคงกา้วเดินต่อไปเพ่ือให้
ความมัน่ใจว่าการเจรจาสองฝ่ายระหว่าง จาการตาปาปัว จะสามารถเป็นท่ีเขา้ใจโดย-
( ประชาชนมากไปกวา่นั้นเม่ือโจโก วิโดโดIr. JokoWidodo) ไดรั้บการเลือกตั้งเป็น
ประธานาธิบดีก็ไดป้ลุกเร้าก าลงัใจการท างานของเครือข่ายสนัติภาพปาปัว(JDP)ให้
เขม้แขง็ข้ึน เพราะ โจโก วิโดโด (JokoWidodo) ไดรั้บความเช่ือมัน่ในฐานะผูท่ี้ไม่ชอบเขา้
ใกลก้ารใชวิ้ธีการท่ีรุนแรง เขาถูกมองวา่เป็นคนท่ีเนน้เลือกหนทางท่ีสงบสุขและการเจรจา
เพ่ือแกไ้ขความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนและส าหรับในส่วนของการประนีประนอมและการรักษา
สิทธิของผูท่ี้ตกเป็นเหยือ่ซ่ึงต่อมาไดถู้น าเสนอโดยสถาบนัวิจยัแห่งชาติอินโดนีเซีย 
(Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia- LIPI)ผา่น ข้ึนตอนในการแกไ้ขปัญหาระยะยาว
ในปาปัว (Papua Road Map) ซ่ึงนอกเหนือจาก โรทแมพแลว้การเจรจาก็ถือว่าเป็นแนวทาง
หน่ึงในการสมานฉนัทแ์ละการสมานฉนัทต่์างๆขา้งตน้น้ีเองไดเ้ป็นทางเลือกหน่ึงเพราะ
มนัไดก้ลายเป็นขอ้ย  ้าเตือนแก่บรรดาผูท่ี้เคยละเมิดสิทธิมนุษยชนในปาปัวตั้งแต่ปี 1961 
จวบจนทุกวนัน้ีท่ียงัไม่ไดส้มัผสักบัการลงทางกฎหมายดว้ยเหตุน้ีเองเม่ือแนวทาง
สมานฉนัทอ์ยูภ่ายใตบ้ริบทภาระผกูพนัของรัฐ การยกเวน้โทษต่อผูก้ระท าผิดหมายถึง
ความลม้เหลวในการปฏิบติัตามขอ้ผูกพนัท่ีจะแกปั้ญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีรวมไป
ถึงการดูแลเหยือ่ท่ีไดรั้บผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการหลีกเล่ียงการเกิด
เหตุการณ์ท่ีซ ้ารอยกบัท่ีเคยเกิดข้ึนมาก่อนซ่ึงส าหรับการสร้างความสมานฉนัทใ์นคร้ังน้ี 
ถือเป็นความจ าเป็นของรัฐนัน่ก็คือการด าเนินทางกฎหมายกบัผูก้ระท าผิดและผูท่ี้
รับผิดชอบต่อการใชค้วามรุนแรงและการละเมิดสิทธิมนุษยชนดงักล่าว หน่ึงในตวัช้ีวดั
หลกัคือการปัญหาอาชญากรรมในอดีตถูกแกไ้ขลงจนกระทัง่การท่ีนิรโทษกรรมผูท้  าผิดได้
หมดไป ประการต่อมาหนา้ท่ีของรัฐในส่วนอ่ืนๆ คือการสร้างมาตรการหรือวิธีการฟ้ืนฟู
ในเร่ืองสิทธิมนุษยชน และต่อความเช่ือมัน่ของผูท่ี้ตกเป็นเหยือ่จากความรุ่นแรงทาง
การเมืองของรัฐบาลอินโดนีเซียเอง 
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A.เหตุเการณ์อาเจะห์ 

บทน า 

จงัหวดัอาเจะห์ตั้งอยู่ ณ ปลาย
ตะวนัตกเฉียงเหนือของเกาะสุ
มาตราโดยมีเมืองหลวงบนัดา
อาเจะห์,พร้อมดว้ย 23 อ าเภอ  /

เ มื อ ง   .มี ต  า แ ห น่ ง ท า ง
ยทุธศาสตร์ท่ีส าคญัมากเสมือน
เป็นประตูเส้นทางการคา้ทั้งใน
ระดบัชาติและระดบันานาชาติ
ท่ีสามารถเ ช่ือมโยงระหว่าง

สองมหาสมุทร   (มหาสมุทร
อินเดียและแปซิฟิก  ,) และสอง

ทวีป  (เอเชียและออสเตรเลีย)  
.58  .ประมาณการของประชากร

ท่ีอาศัยอยู่ในปี  พ .ศ  2 554 มี
จ  านวน 4,612, 373  คน 59   .พ้ืนท่ี
จงัหวดัอาเจะห์โดยส่วนใหญ่
เป็นพ้ืนท่ีป่าและการเกษตร .

ส่วนท่ีเหลือเป็นท่ีดินเหมืองแร่, อุตสาหกรรม, การตั้งถ่ินฐาน, น ้าทะเล, ท่ีดินเปิดและท่ีดิน
ทางธรรมชาติอ่ืนๆ   .ดว้ยกบัทรัพยากรท่ีมีศกัยภาพและเป็นธรรมชาติเช่นน ้ ามนัและก๊าซ , 
การท านา, อุตสาหกรรม, การท าสวน, การประมงน ้ าจืดและการประมงทางทะเล,และการ
ท าเหมืองแร่ทัว่ไป60. 

Sumber: Bakosurtanal Indonesia 
(http://www.big.go.id/peta-provinsi/) 
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อาเจะห์เป็นพ้ืนท่ีท่ีสามารถเกิดภยัพิบติัไดง่้าย, ในช่วงปีพ  .ศ  2552-2553, จงัหวดัอาเจะห์
ได้รับผลกระทบจากน ้ าท่วมเป็นจ านวน 606  คร้ังจนถึงส้ินปี พ .ศ  2553  (วลัฮีอาเจะห์
กนัยายน พ.ศ  2553   .)ยงัไม่รวมถึงแผ่นดินไหวท่ีเกิดข้ึนบ่อยคร้ังซ่ึงดูไดจ้ากการเกิดสึนามิ
เม่ือปี พ .ศ  2547,การเกิดแผ่นดินไหวในปี พ  .ศ  2551ดว้ยความรุนแรง 8.9 ริกเตอร์สกาล่า, 

แผ่นดินไหวท่ีท าลายเมืองตงัเซอ ในปี พ  .ศ  2553, แผ่นดินไหวท่ีท าลายพ้ืนท่ีราบสูง
ตอนกลางและพ้ืนท่ีราบสูงภูมิภาคอ่ืน ๆ ในปี พ  .ศ  2556และยงัมีความหลากหลายของภยั
พิบติัทางธรรมชาติอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึน   .ดงันั้นพ้ืนท่ีของอาเจะห์จึงเป็นท่ีคุน้เคยมากกบัภยัพิบติั
ทางธรรมชาติ61 

 

อาเจะห์ก่อนการปฏิรูป 1998 (พ .ศ 2541) 

ความขัดแย้งระหว่างขบวนการอาเจะห์เสรีกบัรัฐบาลอนิโดนีเซียในปี  1976 - 2005  

เพ่ือกลบเกล่ือนความขัดแย้งระหว่างประเทศอิสลาม(DI)/ทหารอิสลาม
อินโดนีเซีย (TII)และรัฐบาลอินโดนีเซียซ่ึงเกิดข้ึนในปี 1953 จนกระทัง่ปี 1963 อาเจะห์
ได้รับสถานะเป็นเมืองเขตการปกครองพิเศษ 62โดยได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาล
อินโดนีเซีย  .ประการดงักล่าวหนีไม่พน้บทบาทของอาลี ฮซัมีและพนัเอกซามาฮูน าาฮารู 

ท่ีเขา้ใกลชิ้ดกบัดาวดู เบอเรออูอ เพ่ือเจรจาเก่ียวกบัอนาคตของอาเจะห์ ในภายภาคหน้า63 .
อยา่งไรก็ตามตั้งแต่ยคุซูฮาร์โตมีอ านาจในปี 1966-2008    (พ .ศ  2509-2541 ), อินโดนีเซียมี
ความเป็นส่วนกลางมากยิ่งข้ึน   .ด้วยเหตุน้ีท  าให้อาเจะห์สูญเสียสิทธิในการควบคุมการ
พฒันาทางการเมือง, เศรษฐกิจ, และแมก้ระทัง่วฒันธรรมของตนเอง   .วิธีการปราบปราม
ของซูฮาร์โต, ท าให้อาเจะห์เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความขดัแยง้ไดง่้าย   .มีหลายๆ พ้ืนท่ีเป็นพ้ืนท่ีทาง
การทหารในทุกๆ ดา้นการบริหาร, มีอิทธิพลเป็นอยา่งยิ่งในการควบคุมของรัฐบาลกลาง
และทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูใ่นอาเจะห์64. 
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รูปแบบจงัหวดัอาเจะห์ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีการเกษตรได้รับการเปล่ียนแปลงเม่ือมีการคน้พบ
น ้ามนัและก๊าซในปี 1969 )พ .ศ 2512( ตามมาดว้ยขอ้ตกลงความร่วมมือระหว่างเปิรตามีนา 
(บริษทั น ้ามนัของรัฐ ), น ้ามนัรถยนต ์  (บริษทั น ้ามนัท่ีเป็นเจา้ของโดยสหรัฐ ) , และบริษทั
น ้ ามนัของญ่ีปุ่ นซ่ึงเป็นเจา้ของในการจดัการก๊าซอรุณท่ีตั้งอยู่ในภาคเหนือของอาเจะห์ .

ภายในไม่ก่ีปีหลงัจากนั้นอาเจะห์ได้ให้การสนบัสนุนเกือบ  30  % ของรายได้การส่งออก
แห่งชาติซ่ึงมากถึง 3 ลา้นลา้นดอลลาร์สหรัฐ65  .นอกจากนั้น , อุตสาหกรรมน้ียงัไดริ้เร่ิมการ
พฒันาของ บริษทั อ่ืน ๆ เช่น บริษทัปุ๋ ยอิสกนัดี มูดา, บริษทัปุ๋ ย อาเซียนอาเจะห์, บริษทั
คราฟทอ์าเจะห์และสถานประกอบการขนาดใหญ่อ่ืนๆ  .ยงัไม่รวมถึงผลผลิตจากทรัพยากร

ทางธรรมชาติอ่ืน ๆ เช่นผลิตภณัฑจ์ากป่าไมท่ี้มีรายไดเ้ฉล่ีย  1  ลา้นลา้นดอลลาร์ต่อปี 66   .แต่
น่าเสียดาย,ทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ไม่ได้มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อการ
พฒันาในพ้ืนท่ีน้ี  .เพียงแค่น้ อยกวา่ 5 % ของความมัง่คัง่ของทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีจะถูก
ส่งกลบัไปยงัอาเจะห์67. 

นอกจากนั้น, การยา้ยถ่ินขนาดใหญ่ให้กบัอุตสาหกรรมท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีภาคเหนือของอาเจะห์
น้ียงัมีผลกระทบต่อสภาพสังคมในอาเจะห์   .การเขา้มาของ   "คนนอก  "มายงัอาเจะห์ยงัท า
ให้มีปริมาณผู้คนเพ่ิมมากข้ึนส่งผลให้ผู ้คนในอาเจะห์เองขาดโอกาสท่ีจะท างานใน
อุตสาหกรรมเหล่าน้ี68และการด ารงต าแหน่งของคนอาเจะห์เองก็ลดลงดว้ยเช่นกนั   .บางที
มนัอาจจะเป็นท่ีมาของเเกร็ดเล็กเกร็ดนอ้ยในทอ้งถ่ิน ”บูยา กรวง เตียว ด็อง ด็อง , บูยา ตาม็
อง เมียวราเซียวกี  (จระเขแ้ม่น ้ าท่ีเพียงแค่ยืนอยู่อย่างเดียว , จระเขภ้ายนอกท่ีไดรั้บการยงั
ชีพ )ความหมายก็คือ , คนในทอ้งถ่ินไดเ้พียงแค่ยืนอยูโ่ดยไม่ไดรู้้สึกถึงทรัพยากรท่ีมีอยูใ่น
บา้นเกิดของพวกเขา, ในขณะท่ีบุคคลภายนอกท่ีไดรั้บผลประโยชน์จากมนั   .นอกจากนั้น , 
ตามทัศนะฮามิด  (พ .ศ  2549   )ผลของโปรแกรมสังสารวัฏยงัส่งผลกระทบต่อการ
เจริญเติบโตของการคา้ประเวณีเน่ืองจากความตอ้งการของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรม
ในพ้ืนท่ีน้ี69 
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ความไม่เสมอภาคในการกระจายรายไดใ้นพ้ืนท่ีกบัส่วนกลาง, ความไม่พอใจของชาวอา
เจะห์จะมีการด าเนินการตามความประสงคต์ามสิทธิประโยชน์ในพ้ืนท่ีของอิสลามท่ีไม่ได้
รับการแก้ไขเช่นเดียวกบัความไม่เสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแย่ลง,เป็นสาเหตุ
หลกัของการก่อจลาจลในอาเจะห์เป็นคร้ังท่ีสอง  ขบวนการอาเจะห์เสรี  (GAM) ภายใตก้าร
น าของฮะซนัตีรอ ท าให้อาเจะห์ประกาศเอกราช ณ วนัท่ี 4  ธนัวาคม พ .ศ  2519,ซ่ึงบ่งบอก
ถึงการต่อต้านต่อรัฐบาลอินโดนีเซีย70   ซ่ึงแตกต่างจากการเคล่ือนไหวของกลุ่มทหาร
อิสลามอินโดนีเซีย(DI / TII) ในปี พ  .ศ  2493 ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายท่ีจะเปล่ียนอินโดนีเซียเป็น
รัฐอิสลาม ,ขบวนการอาเจะห์เสรีมีเป้าหมายท่ีจะแยกตัวและได้รับอิสระภาพจาก
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย71. 

หลงัจากการประกาศเอกราชของอาเจะห์ , ขบวนการอาเจะห์เสรีได้ตกเป็น
เป้าหมายของรัฐบาลกลาง, ในขณะเดียวกนั,รัฐบาลไดเ้รียกกลุ่มขบวนการอาเจะห์เสรีว่า
เป็นกลุ่ม GPK (การเคล่ือนไหวรบกวนความปลอดภยั ), ซ่ึงไดก้ลายเป็นปัณหาหน่ึงของ
รัฐบาลท่ีจะต้องรีบป่าวประกาศเพ่ือปิดกั้นอิทธิพลของขบวนการอาเจะห์เสรีท่ีมีต่อ
ประชาชนทัว่ไป72   .ในขณะนั้นเช่นกนั , รัฐบาลกลางได้จดัปฏิบติัการทางทหารข้ึนเพ่ือ
ปราบปรามขบวนการน้ี, ท าความสะอาดและออกหมายจบัผูน้ าขบวนการอาเจะห์เสรี
รวมทั้งผูน้  าดาวูด เบอเรออูอซ่ึงถือว่าเป็นนักวิชาการและนกับริหารมีความสามารถพิเศษ
ของอาเจะห์ท่ีมีผลกระทบต่อการขยายตวัข้ึนและแย่ลงของสถานการณ์การรักษาความ
สงบในอาเจะห์73   .ปฏิบติัการทางทหารน้ีไดต่้อเน่ืองไปจนถึงปี พ .ศ  2525 และการจบักุม
ขบวนการอาเจะห์เสรีเกิดข้ึนต่อเน่ืองจนกระทัง่ปี พ  .ศ  252774,หลงัจากนั้นการเคล่ือนไหว
ของขบวนการอาเจะห์เสรีก็ตอ้งหยดุเน่ืองจากการขาดความนิยมในการเคล่ือนไหวในหมู่
คนในอาเจะห์   .เช่นเดียวกัน ณ เวลานั้ น , อุตสาหกรรมขนาดใหญ่เพ่ิงจะเติบโตและ
พฒันาข้ึนและผลกระทบเน่ืองจากการกระจายของทรัพยากรทางธรรมชาติยงัไม่ประจกัษ์
ต่อชาวอาเจะห์โดยทัว่ไปถึงความเสียหายทางด้านทรัพยากรท่ีเกิดข้ึน   .จึงยงัไม่มีการ
สนบัสนุนต่อขบวนการอาเจะห์เสรี75. 

 118



119 
 

ด้วยการหยุดชะงกัในการเคล่ือนไหวของขบวนการอาเจะห์เสรี , แต่ไม่ได้
หมายความว่าขบวนการอาเจะห์เสรีได้สูญหายไปแล้ว   ฮะซันตีรอและผูน้ าขบวนการอา
เจะห์เสรีอ่ืน ๆ ไดห้นีไปหลบภยั ณ ประเทศอ่ืนๆและไดจ้ดัตั้งรัฐบาลอาเจะห์ข้ึนใหม่   คน
หนุ่มไดเ้ดินทางไปยงัลิเบีย, อฟักานิสถานและประเทศอ่ืน ๆ เพ่ือท่ีจะไดรั้บการฝึกทหาร
เพ่ือเตรียมการเคล่ือนไหวของขบวนการอาเจะห์เสรีต่อไป   ประมาณ  600  -  1000  คนท่ี
ขบวนการอาเจะห์เสรีไดรั้บการฝึกอบรมทางทหารในลิเบียในช่วงระยะเวลาน้ี76 

โดยทัว่ไป, ระยะเวลาช่วงปี พ .ศ 2513 และ พ .ศ 2523 เป็นช่วงเวลาท่ีเกิดข้ึนของ
การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยส าคญัในภาคต่างๆ   .ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ 
(GDP) อาเจะห์จากภาคเกษตรท่ีประสบกบัการเจริญเติบโตเฉล่ีย 7.6 % ต่อปีในปี พ .ศ 2518 
-2527 และลดลงต ่ากวา่ 5 % ในช่วงปี พ .ศ 2527-2532,ภาคการผลิตขยายตวัเฉล่ีย 13.7 % ใน
ปีพ .ศ 2518-2527 และลดลงอยูใ่นช่วง 8 % ในปีพ .ศ 2527-2532  .ความเจริญทางเศรษฐกิจท่ี
ยิง่ใหญ่ท่ีสุดคือน ้ามนัและก๊าซซ่ึง แต่เดิมนอ้ยกวา่ 17 % ในปี พ .ศ 2519, และในช่วงกลางปี 
พ .ศ 2532 เพ่ิมข้ึนเป็น 69.5  % ของจีดีพีในภูมิภาค  .แนวโน้มในเชิงบวกน้ีรายไดต่้อหัวของ

อาเจะห์ (ไม่รวมรายไดจ้ากน ้ามนัและก๊าซ )ยงัคงเพ่ิมข้ึนและมีเสถียรภาพ 77. 

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีส าคญัยงัไดก้ลายเป็นหน่ึงในสาเหตุของความ
ไม่เท่าเทียมกนัทางเศรษฐกิจท่ีในท่ีสุดก็น าไปสู่การฟ้ืนตวัของขบวนการอาเจะห์เสรีในปี 
พ  .ศ  253278   .ในช่วงเวลาปี  ในช่วงเวลาปี พ  .ศ  2517-2530, อ าเภออาเจะห์เหนือ  (ซ่ึงเป็น
แหล่งท่ีตั้งแหล่งรวมก๊าซธรรมชาติของบริษทัอรุณเอนจีแอลและน ้ ามนัรถยนต์   )ประสบ

กบัปัณหาการเพ่ิมข้ึนของประชากรท่ีพกัอาศยัอยูจ่าก  490 , 000  คนกลายเป็น  755 , 000  คน .
การเปรียบเทียบส่ิงอ านวยความสะดวกทางสังคมและโครงสร้างพ้ืนฐานส าหรับคนงาน
และส าหรับผูห้างานและประชาชนในทอ้งถ่ินมีความแตกต่างกนัอยา่งมาก, หรูหราและแย,่ 
คนรวยและคนจน, และเป็นท่ีแน่นอนท าให้เกิดความไม่เท่าเทียมกนัทางสังคม ดงันั้นเม่ือ
อยูใ่นภูมิภาคเดียวกนัจึงมีการจดัท่ีอยู่อาศยัของชนชั้นสูงท่ีมีความซบัซ้อน เรียบร้อยและ
ดา้นหลงัร้ัวท่ีซบัซอ้นท่ีอยูอ่าศยัถูกเกล่ือนเพิงง่อนแง่นเป็นเพียงแค่การรอการพงัทลายของ

 119



120 
 

ท่ีอยู่อาศยัเล็กๆเหล่านั้น   .นอกจากน้ีการเขา้มาของผูอ้พยพเกือบๆ  50.000คนจากภูมิภาค
ต่าง ๆ ในอินโดนีเซียท าให้เพ่ิมการแข่งขนัทางเศรษฐกิจท่ีตึงตวัข้ึนในบริเวณน้ี เป็นผลให้
กลายเป็นเมืองท่ีมีขนาดใหญ่, การบุกรุกของผูอ้พยพท่ีเข้ามาในพ้ืนท่ีอาเจะห์, การ
ครอบครองท่ีดินของผูอ้พยพ,โดยการตั้งถ่ินฐานและมลพิษท่ีเกิดจากอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่และการแข่งขนัท่ีแน่นหนาในภาคอุตสาหกรรมท าให้ท  าลายช่ือเสียงของคนของอา
เจะห์ในท่ีสุดก็น าไปสู่การปรับปรุงเง่ือนไขวตัถุประสงคต่์างๆ เพ่ือยกระดบัความเป็นอยู ่
ส่งผลให้เป็นปัจจยันึงในการฟ้ืนฟขูบวนการอาเจะห์เสรีในปี พ .ศ 253279 

อ่ืนจากนั้น,การกลบัมาของพลเรือนขบวนการอาเจะห์เสรีรุ่นแรกจากลิเบียและ
ประเทศอิสลามอ่ืน ๆ ท าให้ชดัเจนยิ่งข้ึนถึงความเขม้ขน้ของขบวนการอาเจะห์เสรีท่ีมีต่อ
รัฐบาลอินโดนีเซีย80   .ซ่ึงขบวนการอาเจะห์เสรียงัได้รับการสนบัสนุนจากต ารวจ    /ทหาร
และขา้ราชการพลเรือนท่ีละทิ้งการปฏิบติัหน้าท่ีเน่ืองจากการกระท าท่ีกดข่ีของรัฐบาลท่ี
ชนะการเลือกตั้งพรรคโกลกสัในปี พ .ศ 253081. 

การโจมตีคร้ังแรกเกิดข้ึนในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมปีพ  .ศ 2532, เม่ือทหาร
ฝ่ายขบวนการอาเจะห์เสรีโจมตีและยิงสมาชิกของทหารอินโดนีเซีย(TNI) เสียชีวิต 2 
นายณ หมู่บา้นตีรอและสามารถยดึอาวุธของพวกเขาได้   .การโจมตีอ่ืน ๆ ก็เช่น กนั เกิดข้ึน
ช่วงวนัท่ี 26 กนัยายนปีพ.ศ 2532, จนถึงตน้ปี พ .ศ 2533 โดยเฉพาะในพ้ืนท่ี 3  อ าเภอคืออา
เจะห์เหนือ,ปีเดอ, และตะวนัออกและอาเจะห์ตะวนัออก   .การโจมตีเหล่าน้ียงัคงเป็นระยะ 
ๆ และกลยทุธ์หลกัของการโจมตีจากขบวนการอาเจะห์เสรีคือการกีดกนัอาวุธจากทหาร
อินโดนีเซีย   .ในช่วงเวลาน้ีขบวนการอาเจะห์เสรียงัคงตอ้งเผชิญกบัปัญหาการขาดแคลน
อาวธุเพ่ือต่อสู้กบัทหารอินโดนีเซียท่ีเหนือกวา่82. 

การกลับมาของขบวนการอาเจะห์เสรีตั้ งแต่ปีพ  .ศ  2532, สร้างความ
หวาดระแวงให้กบัรัฐบาลเน่ืองจากความนิยมอยา่งแพร่หลายต่อขบวนการอาเจะห์เสรีใน
สายตาของผูค้นในจังหวดัอาเจะห์   .เพ่ือจะท าลายขบวนการอาเจะห์เสรีและปกป้อง
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ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของรัฐ,รัฐบาลกลางจึงเพ่ิมอ านาจทางการเมืองของทหารของ
ตนโดยการออกแบบอาเจะห์ในการปฏิบติัการทางทหาร( DOM )โดยเฉพาะภาคเหนือและ
ภาคตะวนัออกของอาเจะห์จึงมีช่ือเสียงในการเป็นพ้ืนท่ีปฏิบติัการทางทหารในปีพ  .ศ  2532
จนกระทัง่ปี พ .ศ 254183. 

อย่างไรก็ตาม, การตอบสนองของรัฐบาลประสบความส าเร็จในการเอาชนะ
การเพ่ิมข้ึนของขบวนการอาเจะห์เสรีถึงแมเ้พียงในระยะเวลาสั้นๆ   .ในช่วงทา้ยของปีพ .ศ 
2534, จ านวนมากของผูบ้ญัชาการทหารจากกลุ่มขบวนการอาเจะห์เสรีถูกจบัและถูกา่า
ตาย อยา่งไรก็ตาม, กลไกของทหารท่ีโหดร้ายสร้างความเกลียดชังกบัประชาชนให้มีต่อ
รัฐบาลกลาง   .รอสส์   (พ .ศ  2546   )ประมาณการว่าในช่วงพ .ศ  2534-2435 จ านวนผูเ้สียชีวิต
อนัเน่ืองมาจากความขดัแยง้ในอาเจะห์มีมากถึง 2, 000  ถึง  10 , 000  ชีวิต 84   .ปัญหาคือ , ไม่
เพียง แต่สมาชิกจากกลุ่มขบวนการอาเจะห์เสรีท่ีเป็นเหยื่อ แต่ยงัส่งผลกระทบต่อประชา
สงัคมท่ีไดรั้บการคุม้ครองโดยกฎหมายอินโดนีเซียปีพ .ศ 2488 และอนุสัญญาเจนีวาปีพ  .ศ 
2492   .การา่า , การหายตวั, บงัคบัข่มขืนและความรุนแรงอ่ืน ๆ ท่ีเกิดจากการกระท าของ
ทหารอินโดนีเซียและกลุ่มขบวนการอาเจะห์เสรี ในการกระจายความหวาดกลวัและความ
ไม่มัน่คง, ไดก้ลายเป็นบริโภคประจ าวนัของอะเจะห์ในเวลานั้น85 นอกจากน้ีผูข้อล้ีภยั 43 
คนท่ีไดห้ลบหนีจากความโหดร้ายของทหารมายงัส านกังานขา้หลวงใหญ่สหประชาชาติ
เพ่ือผูล้ี้ภยั  (UNHCR) ในมาเลเซียสร้างความดึงดูดใจให้แก่ประชาชนเป็นอยา่งยิ่งทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายปกป้องสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ86   .จุดท่ี
น่าสนใจอ่ืนๆ, ฮะซนั ตีรอ เคยว่ิงเตน้เพ่ือเอกราชของอาเจะห์ในระดบันานาชาติโดยการส่ง
รายงานไปยงัคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน  (HRC) เซสชัน่ 48 และคณะอนุกรรมการของ
สหประชาชาติเก่ียวกบัการป้องกนัและคุม้ครองชนกลุ่มนอ้ย เซสชัน่ 4487. 

แมว้า่อ  านาจของกลุ่มขบวนการอาเจะห์เสรีไดล้ดลงอยา่งมากในปีพ  .ศ 2536แต่
การด าเนินการทางทหาร (DOM) ยงัคงไดรั้บการคาดหวงั .แน่นอนประชาชนอาเจะห์ยงัคง
ต้องเส่ียงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีกระท าโดย ขบวนการอาเจะห์เสรีกับทหาร
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อินโดนีเซียตั้งแต่ปีพ  .ศ 2539, หลงัจาก 3 ปีกบัการเคล่ือนไหวเล็ก ๆ น้อย ๆ ของผูน้ ากลุ่ม
ขบวนการอาเจะห์เสรี,ผูน้ าอาเจะห์ในขอบเขตของทอ้งถ่ินและระดบัชาติรวมทั้งฝ่ายทหาร
และสถาบนัการศึกษาเร่ิมตน้การพดูคุยท่ีจะหยดุการปฏิบติัการทางทหาร88   .เร่ิมตั้งแต่ปีนั้น
เช่นกนั, อินโดนีเซียเร่ิมรู้สึกถึงคล่ืนของความไม่แน่นอนเน่ืองจากวิกฤตการณ์ต่างๆท่ี
เร่ิมตน้จากวิกฤตธนาคาร, วิกฤตการเงิน, วิกฤตเศรษฐกิจท่ีน าไปสู่การลดลงต่อความ
เช่ือมัน่ของประชาชนในรัฐบาลซูฮาร์โตและความตอ้งการการปฏิรูปการก ากบัดูแลกิจการ
ท่ีเปล่งออกมาโดยนกัศึกษาและนกัเคล่ือนไหวเพ่ือประชาธิปไตยท่ีแตกต่างกนัในการท า
ปฏิกิริยาเก่ียวกบัปัญหาเศรษฐกิจและการเมืองท่ีเร้ือรังมาตั้งแต่ยคุการปฏิรูปใหม่. 

อาเจะห์ในยุคการปฏิรูป พ .ศ 2541 

การล่มสลายของซูฮาร์โตในปีพ  .ศ 2541, ทหารถูกประจ าการส าหรับการ
ป้องกัน  .ภายในเวลาไม่ก่ีสัปดาห์หลังจากท่ีประธานาธิบดีซูฮาร์โตถูกแทนท่ีโดยรอง
ประธานาธิบดีเบเจฮาบิบี, กรณีของการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีกระท าโดยทหารเร่ิมท่ีจะ
ข้ึนสู่ผิวน ้ า   .ทหารได้กลายเป็นเป้าหมายของการวิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนท่ีอดีต

ประธานาธิบดีซูฮาร์โตใช้เป็นเคร่ืองมือ ในการด าเนินนโยบายการเผด็จการ  .การสูญเสีย
ความเช่ือมัน่ของประชาชนกบักองทพั   (กองทพัของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย  )ซ่ึงเปรียบ

เสมียนเป็นป้อมปราการของประเทศนอกจากน้ียงัมีผลกระทบต่อการระบาดของสถาบนัน้ี
ดว้ย89 

ในช่วงเวลาของสถานการณ์ในประเด็นของการปฏิรูประบบราชการ,ในบริบท
ของอาเจะห์, การเคล่ือนไหวของผูค้นหมกมุ่นอยูก่บัการร้องขอท่ีจะยกเลิกนโยบายพ้ืนท่ี
ปฏิบติัการทางทหารท่ีไดรั้บมาแลว้ 8 ปี   .การเพิกถอนพ้ืนท่ีปฏิบติัการทางทหารนอกจาก
การสนบัสนุนจากผูชุ้มชนและนกัเรียนแล้ว  ยงัไดรั้บการสนบัสนุนโดยนกัวิชาการท่ีเป็น

สมาชิกของสภาผูน้ าทางศาสนาอินโดนีเซีย  (MUI) และผูว้่าราชการจงัหวดัอาเจะห์ชั้มซู
ดีน มะมูด,ในจดหมายท่ีส่งถึงประธานาธิบดีเบเจฮาบิบีเม่ือวนัท่ี 29 กรกฏาคมพ  .ศ 254190  
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ค าขอน้ีได้รับการตอบสนองในเชิงบวกโดยรัฐบาลกลางให้เพิกถอนสถานะของพ้ืนท่ี
ปฏิบติัการทางทหารในอาเจะห์ผ่านผูบ้ญัชาการของกองก าลงัของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ในเวลานั้น, ผูบ้งัคบับญัชาวีรันโต้, ท่ีเดินทางมาเยือนอาเจะห์เม่ือวนัท่ี 8  สิงหาคมพ .ศ 
2541  .วีรันโตไ้ดแ้สดงการขอโทดกบัประชาชนชาวอาเจะห์เหนือการกระท าของทหาร ท่ี

ไดท้  าการละ เมิดสิทธิมนุษยชน91 

กบัการล่มสลายของซูฮาร์โตและเพิกถอนการปฏิบติัการทางทหารในภูมิภาค
อาเจะห์ท าให้ประชาสงัคมโดยรวมของอาเจะห์เหนียวแน่นมากข้ึนและดีข้ึน   .จนกระทัง่ถึง
เดือนธันวาคมปีพ .ศ 2541, ภาคประชาสังคมอาเจะห์มุ่งเน้นความต้องการของตน; การ

ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน, ถอดถอนทหารต่างศาสนาออกจากอาเจะห์, ปล่อยตวั
นกัโทษและนกัโทษทางการเมืองและการนิรโทษกรรมส าหรับสมาชิกกลุ่มขบวนการอา
เจะห์เสรี, การแบ่งปันทรัพยากรธรรมชาติอยา่งเป็นธรรมมากข้ึน (80 %ให้กบัอาเจะห์และ 

20 % ส าหรับรัฐบาลกลาง )การประยกุต์ใช้ "สิทธิพิเศษในทอ้งถ่ิน  "ใน การออกกฎหมายใน
อาเจะห์  .เพ่ือเร่งกระบวนการน้ีไดมี้การเคล่ือนไหวของนกัศึกษา , คณะกรรมการนกัเรียน
นกัศึกษาในอาเจะห์ไดด้ าเนินการยกปัญหาเพ่ือการลงประชามติ  (ออกเสียงลงคะแนนเพ่ือ

ตอ้งการความเป็นอิสระภาพหรือไม่)ส าหรับเมืองอาเจะห์  .เพ่ือกดดันให้รัฐบาลตอบสนอง
ความตอ้งการของภาคประชาสังคม ณ วนัท่ี 4  กุมภาพนัธ์พ .ศ  2542, 106  องคก์ารนกัเรียน
และนกัศึกษาเกิดประชามติจดัตั้งศูนยข์อ้มูลการลงประชามติอาเจะห์ ( SIRA  )ประสานงาน

มวลชนท่ีจะเรียกร้องการลงประชามติในอาเจะห์ .นกัเรียนและนกัศึกษาท่ีเป็นสมาชิกของ
ศูนย์ขอ้มูลการลงประชามติอาเจะห์ได ุ้มีการจดัการเลือกตั้งแบบคว ่าบาตรในปีพ  .ศ  2542  

เพ่ือเป็นแรงกดดนัให้รัฐบาลตอบสนองต่อค าขอของพวกเขา92 

ถึงแมว้า่รัฐบาลประธานาธิบดีฮาบิบีไดเ้ขา้มาบริหารไดไ้ม่นาน, แต่เขาไดริ้เร่ิม
การจดัตั้งคณะกรรมการอิสระเพ่ือสอบสวนความรุนแรง  (KPTK-อาเจะห์   )ต่อการละเมิด
ความเป็นมนุุษยชาติในอาเจะห์เม่ือวนัท่ี 30  กรกฎาคม พ .ศ  2542, ในการตอบสนองต่อ
ขอ้เสนอแนะท่ีเสนอโดยคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการ
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เช่ือมโยงกับกรณีของการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีได้เกิดข้ึนในช่วงการปฏิบติัการทาง
ทหาร93 

ในสมยัรัฐบาลอบัดุรเราะห์มาน วาเฮด, ประชาสังคมอาเจะห์แสดงความโดด
เด่นมากข้ึนเร่ือย ๆ ต่อความคิดเห็นของพวกเขามากกว่ากลุ่มขบวนการอาเจะห์เสรีในการ
เรียกร้องความยุติธรรมให้กบัประชากรของอาเจะห์   .การลงประชามติได้รับแรงกดดัน
รับทราบกนัมากข้ึนในอาเจะห์94ในท่ีสุด, ศูนยข์อ้มูลการลงประชามติอาเจะห์และการ
เคล่ือนไหวประชามติระดมเกือบ 1 ลา้นมวลชนของอาเจะห์เพ่ือท่ีจะรวบรวมและน าเสนอ

ในสภานิติบญัญติั  –  การประชุมของการลงประชามติการต่อสู้ ณ ลานมสัยิดบยัตุรเราะห์
มาน, ณ บนัดาอาเจะห์เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน พ.ศ 254295. 

ในการตอบสนอง, ทางทหารและต ารวจไม่ไดอ้ยูเ่งียบต่อ'ผูมี้อ  านาจ' ท่ีเรียกร้อง
การลงประชามติ   .ในเดือนกุมภาพนัธ์ปีพ .ศ 2543,การด าเนินงานคร้ังท่ีสามได้รับการ
สนับสนุนจากบชัรุมชะ กสัมนั ผูบ้ญัชาการต ารวจจงัหวดัอาเจะห์ในขณะนั้นเพ่ือจบักุม
สมาชิกจากกลุ่มขบวนการอาเจะห์เสรีและผูส้นบัสุน  .ไม่น่าแปลกใจตั้งแต่ปีพ .ศ . 2543มี
การเพ่ิมข้ึนอย่างมากในการลอบสังหารของภาคประชาสังคม, ซ่ึงเป้าหมายคือนัก
เคล่ือนไหวและนกัการเมือง96. 

แต่ในขณะเดียวกันประธานาธิบดีอบัดุรเราะห์มาน วาเฮด แห่งสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย ได้ริเร่ิมวิธีการทางการทูตกับกลุ่มขบวนการอาเจะห์เสรี ในรูปแบบของ
มนุษยธรรมเม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม พ  .ศ . 2543, ซ่ึงไดรั้บการอ านวยความสะดวกโดยองัรี
ดูนังตเ์ซ็นเตอร์  (HDC), แต่ความรุนแรงก็ยงัคงเกิดข้ึนจนกระทัง่ถึงส้ินปี97 เม่ือวนัท่ี 19 
มกราคม พ  .ศ 2544, การหยุดขยายมนุษยธรรมพร้อมกบัการเจรจาระหว่างทั้งสองฝ่ายใน
ประเทศสวิสเซอร์แลนด์   .ในเดือนกรกฎาคมพ .ศ  2544, เมาาวตี ไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็น
ประธานาธิบดีอินโดนีเซียคนท่ี 5 แทนท่ีาุสดุซ  .ในเดือนสิงหาคมอาเจะห์ได้รับสถานะ
ของ  'เอกราชพิเศษ98' ซ่ึงรัฐบาลไดใ้ห้เส้นทางท่ีกวา้งข้ึนในการท่ีจะใช้กฎหมายอิสลาม99, 
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และส่วนของการจดัสรรรายได้ให้มีขนาดใหญ่กว่าเดิมบนทรัพยากรทางธรรมชาติของ
ตวัเอง100 

อยา่งไรก็ตามในเดือนมกราคมพ  .ศ  2545, ผูบ้ญัชาการกลุ่มขบวนการอาเจะห์
เสรี อบัดุลลาห์ ชาฟีอีถูกสังหารโดยกองทพัอินโดนีเซีย101ดงันั้นการใช้ความรุนแรงในอา
เจะห์ในเวลานั้นได้กลับมาเพ่ิมความรุนแรงข้ึนอีกคร้ังและท าให้ความพยายามในการ
พิทกัษค์วามสงบสุขโดยรูปแบบของมนุษยธรรมท่ีมีการเร่ิมตน้ก่อนหน้าน้ีไม่เป็นผลดัง่ท่ี
ไดมี้การคาดการณ์ไว้  .ในท่ีสุดวิธีการทางการทูตก็ไดรั้บความลม้เหลว ,องัรีดูนงัตเ์ซ็นเตอร์ 
พยายามท่ีจะอ านวยความสะดวกให้กบัทั้งสองฝ่ายเพ่ือยติุความขดัแยง้และในท่ีสุดการยติุ
ของสงครามก็ประสบความส าเร็จในการยกเลิกกรอบขอ้ตกลง  (COHA) ในเดือนธนัวาคม 
พ .ศ 2545 และในการตรวจสอบโดยคณะกรรมการร่วมรักษาความปลอดภยั  (JSC) รวมทั้ง
สมาชิกของทหารอาเซียนและสหรัฐได้รับความเห็นชอบจากทั้งสองฝ่ายในการระงบัขอ้
พิพาทดงักล่าว102. 

การยกเลิกกรอบขอ้ตกลงทางสงครามซ่ึงมกัจะให้การสนบัสนุนในเชิงบวกเพื่อ
ลดคดีการละเมิดสิทธิมนุษยชน103, ซ่ึงเคยมากถึง 100 ชีวิตต่อเดือน ก่อนหน้า 9 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2545104, อยา่งไรก็ตาม ถึงแมก้ารยกเลิกกรอบขอ้ตกลงทางสงครามจะมีผลกระทบต่อ
สภาพมนุษยชาติท่ีมีอยู่ในอาเจะห์ในตอนนั้น, เสียงอาวุธในพ้ืนท่ียงัคงเกิดข้ึนตลอด, 
ทางด้านอินโดนีเซียได้ประเมินว่าการยกเลิกกรอบขอ้ตกลงทางสงครามจะน าพาให้เกิด
การละเมิดสิทธิมนุษยชนเพ่ือการสร้างกองก าลงัติดอาวุธ105, ทางดา้นกระบวนการอาเจะห์
เสรีก็ไดก้ล่าวหาว่าไม่มีความสามารถในการลดกองก าลงัทหารในอินโดนีเซียให้พอดีกบั
กรอบขอ้ตกลงการยกเลิกทางสงคราม. สัญญาการเลิกใช้อาวุธท่ีส่งผลต่อการเกิดความ
รุนแรงหลงัจากท่ีคณะกรรมการร่วมรักษาความปลอดภยัโดนโจมตีดดยคนไม่รู้จกัในเมือง
อาเจะห์ตอนกลางและอาเจะห์ตะวนัออกในเดือนมีนาคมในปี พ  .ศ 2546106 และในเดือน
เมษายนในปี พ .ศ 2546 รัฐบาลอินโดนีเซียคนใหม่ภายใตก้ารน าของเมกาวาตี ซูคาร์โน ได้
เร่ิมเตรียมการท่ีจะกลบัมาปฏิบติัการทางทหารในอาเจะห์อีกคร้ังนึง107. 
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ดว้ยความไม่ไวว้างใจของรัฐบาลอินโดนีเซียเร่ิมแน่ชัดยิ่งข้ึน ต่อมาจึงได้จบั
ผูแ้ทนกระบวนการอาเจะห์เสรีและท าการอพยพไปโตเกียวเพ่ือเจรจาเร่ืองข้อตกลง
สนัติภาพในเดือน พฤษภาคม ในปี พ  .ศ 2546108. นบัตั้งแต่วนัท่ี 18 พฤษภาคม ปี พ  .ศ 2546 
รัฐบาลอินโดนีเซียได้ด าเนินงานดา้นการทหารในกรณีฉุกเฉินในอาเจะห์ 109ท าให้กลบัมา
ร าลึกถึงการด าเนินการทางทหารในอาเจะห์อีกคร้ังหน่ึง   .การด าเนินงานของทหารเป็นไป
ในระยะเวลา 6เดือน และไดต่้อระยะเวลาอีก 6เดือนหลงัจากนั้น จนถึงวนัท่ี 18พฤษภาคม 
ปี พ  .ศ 2547. หลงัจากนั้นได้มีการลดสถานะเป็นพลเรือนฉุกเฉินต่ออีกเป็นระยะเวลา 6 
เดือนและไดต่้อระยะเวลาอีก 6 เดือน  .ในช่วงระยะเวลา  2 ปีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินน้ี มีหลายคน
ท่ีตกเป็นเหยื่อจากฝ่ายพลเรือนและโศกนาฏกรรมในช่วง การด าเนินงานทางการทหารปี 
พ  .ศ  2533-2541ก็ไดก้ลบัมาเกิดข้ึนอีก   .ถึงแมว้่าสถานการณ์ฉุกเฉินได้รับการลดผ่อนแต่
การปฎิบติัการทางทหารกลบัไม่มีการลดการท างานดงัเช่นท่ีไดก้ล่าวไวแ้ละกองก าลงัก็ไม่
ถูกถอนออกจากอาเจะห์เช่นกนั110.                                               

หลงัจากรัฐบาล เมกาวาตี ซูการ์โนได้รับการพ่ายแพโ้ดยซูซีโล บมับงั ยโูดโย
โน ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีของปี พ  .ศ 2547 ได้มีความพยายามอย่างต่อเน่ืองท่ีจะ
แก้ปัญหาในอาเจะห์   .ซูซีโล บมับงั ยูโดโยโน ไม่ได้ใช้วิธีของต่างชาติในกระบวนการ

สันติภาพของอาเจะห์ท่ีได้มีการริเ ร่ิมก่อนหน้าน้ี  .ก่อนหน้าน้ีเขาได้ท  าหน้าท่ีเป็นผู ้
ประสานงานรัฐมนตรีว่าการกระทรว งการเมือง, กฎหมายและรักษาความปลอดภยั( 

Menkopolhukam ) ซ่ึงท าการเจรจาสันติภาพกบัขบวนการอาเจะห์เสรี. นอกจากน้ีเขาเป็น
หน่ึงในนายพลทหารท่ีมีอิทธิพลส าคญัในกองทพัท่ีมีความสามารถท่ีจะวางก าลงัทหารท่ี
อยู่ภายใต้การปกครองของพลเรือน111   .ยูโซฟ กลัล่าในฐานะรองประธานาธิบดี ท่ีเคยมี
ประสบการณ์ในการเจรจาความสันติภาพท่ีในพ้ืนท่ีโปโซและมาลูกู ท่ีได้ประสบ
ความส าเร็จ112. 

แผนท่ีของสถานการณ์และการเมืองในอาเจะห์เปล่ียนแปลงหลงัจากท่ีเกิด
เหตุการณ์คล่ืนสึนามิเม่ือวนัท่ี 26  ธนัวาคมพ .ศ .  2547 ภยัพิบติัท่ีท  าลายชายฝ่ังอาเจะห์เป็น
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ระยะทาง 800 กิโลเมตร และท าให้มีผูเ้สียชีวิตถึง 132 , 000  คน และอีกจ านวน  37 , 000  คน 
ท่ีสูญหายไป .พ้ืนท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบอยา่งรุนแรงท่ีสุดคือบนัดาอาเจะห์ , อาเจะห์เบอสาด, 

อาเจะห์จายา, อาเจะห์ตะวนัตก, ซีมูลูและสิงคิล. ท าให้อ  านาจกระบวนการอาเจะห์เสรีและ
ทหารอินโดนีเซียในพ้ืนท่ีลดลงอยา่งมาก   .มีพลเรือนกระบวนการอาเจะห ุ์เสรีและทหาร
อินโดนีเซียมากมายท่ีตกเป็นเหยือ่ของภยัธรรมชาติในคร้ังน้ี113 

ภยัพิบติัน้ีท  าให้ประชาคมโลกมีความเห็นอกเห็นใจท่ีจะช่วยให้อาเจะห์หลุด
พน้จากสถานการณ์อนัน่าเศร้าน้ี ในขณะเดียวกนัท าให้เกิดความเสียหายของโครงสร้าง
พ้ืนฐานท่ีมีอยู ่ รัฐบาลกลางไดท้  าการเปิดรับส าหรับการเขา้มาของแรงงานต่างชาติรวมทั้ง
บุคลากรทางการทหารจากต่างประเทศ114 ภารกิจด้านมนุษยธรรมน้ีเป็นส่วนหน่ึงของ
ภารกิจท่ีไม่ใช่สงครามแต่ทว่าใหญ่ท่ีสุดเท่าท่ีเคยมีหลงัจากสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ซ่ึงคิด
ประมาณเป็น  16,000 บุคลากรทางทหารจากประเทศต่างๆ  เรือบรรทุกเคร่ืองบิน 9 ล า , 
เรือรบ 14  ล า,  เคร่ืองบิน 31  ล า และ  เคร่ืองบินเฮลิคอปเตอร์ 75 ล า  รัฐบาลอินโดนีเซียมี
การจดัสรร 50 พนัลา้นรูเปียห์ในช่วงเวลาการปฎิบติัการฉุกเฉินน้ี   .หลายพนัคนประชาชน
อินโดนีเซียก็ไดเ้ขา้มาท างานท่ีอาเจะห์เพ่ือไปเป็นอาสาสมคัรดา้นมนุษยธรรม115 

ในการเร่งด าเนินการภารกิจดา้นมนุษยธรรมน้ี ทั้งสองฝ่ายท่ีมีความแตกต่างได้
หยดุการเป็นคู่อริซ่ึงกนัและกนัเพ่ือให้ง่ายข้ึนส าหรับผูท่ี้เขา้มาปฎิบติังานดา้นมนุษยธรรม  
นอกจากน้ีทางด้านทหารอินโดนีเซียยงัได้เปล่ียนการมอบมายงานจากการรักษาความ
ปลอดภยัเป็นงานด้านมนุษยธรรม   ภายในไม่ก่ีสัปดาห์หลังจากท่ีเกิดสึนามิ, ยงัคงมี
บางส่วนท่ีมีการปะทะกนัระหวา่งกองทพัทั้งสองฝ่าย,แต่ความถ่ีก็ไดล้ดลง น่ีไม่ตอ้งสงสัย
เน่ืองจากเป็นเพราะผูท่ี้เข้ามาปฎิบติังานด้านมนุษยธรรมในอาเจะห์  ท าให้ความรุนแรง
ระหวา่งทั้งสองฝ่ายในการด าเนินการทางทหารลดนอ้ยลง116 

อย่างไรก็ตาม  ถึงแมว้่าจะมีหลากหลายกลุ่มท่ีไม่เห็นด้วยต่อภาวะฉุกเฉินทาง
แพง่ท่ีถูกก าหนดหลงัจากเกิดสึนามิเพราะพวกเขาจ ากดัการเคล่ือนไหวท่ีจะช่วยเหลือผูค้น
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ในจงัหวดัอาเจะห์ท่ีประสบภยัพิบติั   แมว้่าความเป็นจริงแล้ว รายช่ือผูถื้ออาวุธลดเหลือ
นอ้ยลงเม่ือเทียบกบัช่วงปีท่ีผา่นมา ในท่ีสุดสถานะฉุกเฉินพลเรือนไดถู้กการยกเลิกในวนัท่ี
18 พฤษภาคม พ .ศ 2548117 

เม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคมพ .ศ 2547ไดเ้ร่ิมกระบวนการของการเจรจาระหวา่ง
กระบวนการอาเจะห์เสรีและรัฐบาลอินโดนีเซียซ่ึงไดด้ าเนินการในเฮลซิงกิ  .ในโอกาสน้ี

กระบวนการอาเจะห์เสรีไดป้ระกาศวา่พวกเขาจะไดรั้บ "การปกครองตนเอง " ท่ีถูกเสนอ
โดยมารตตี์ อะตีซารี (วิกฤตการจดัการความคิดริเร่ิม  )เป็นส่ือกลางและรั ฐบาลอินโดนีเซีย 
แต่พวกเขาปฏิเสธการเรียกช่ือ 'เอกราชพิเศษ ' ท่ีอาจจะม าให้เกิดแนวโนม้เชิงลบท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการปกครองของทหารท่ีมีความรุนแรงท่ีเคยเกิดข้ึนก่อนหนา้น้ีในอาเจะห์ 
จนกระทัง่กระบวนการอาเจะห์เสรีไดถ้อนตวัจากการเรียกร้องเอกราชของอาเจะห์หลงัจาก
ท่ีใชเ้วลาถึง 32 ปีในการต่อสู้และไดมี้การด าเนินการขั้นตอนการเจรจาสนัติภาพข้ึนใน
เดือนมิถุนายน พ .ศ 2548 ท่ีผา่นมา   .เพราะท าให้ระลึกถึงภยัพิบตัคล่ืนสึนามิท่ีเกิดข้ึนในอา

เจะห์ซ่ึงส่งผลกระทบต่อกฎหมาย ,การเมือง ,เศรษฐกิจและประชากรอาเจะห์ในตอน
นั้น. 118 ในแง่ดีน้ีเกิดจากนโยบายของประธานาธิบดีซูซีโล บมับงั ยโูดโยโน ท่ีไดล้ดการใช้
วิธีการทางทหารในการจดัการกบัปัณหาของอาเจะห์.119 

จากนั้นเม่ือวนัท่ี 12 กรกฎาคม พ .ศ 2548, รอบท่ีห้าของการเจรจาการอ านวย
ความสะดวกและการไกล่เกล่ียโดยความคิดริเร่ิมการจดัการวิกฤตท่ีน าโดยอดีต
ประธานาธิบดีฟินแลนด์  ,ม าร์ตี อะตีซารี ,ไดด้ าเนินการและไดร่้างบนัทึกขอ้ตกลง ( MoU)  
ซ่ึงมีขอบเขตอ านาจ ‘การปกครองของตนเอง’ ในการเป็นรัฐบาลของอาเจะห์ในอนาคต.120 
ทา้ยสุดแลว้ในการลงนามบนัทึกความเขา้ใจน้ีโดยทั้งสองฝ่าย (กระบวนการอาเจะห์เสรี

และรัฐบาลอินโดนีเซีย)เป็นประวติัศาสตร์ใหม่ต่ออาเจะห์ส าหรับการสร้างความสงบสุข
มากและความเจริญรุ่งเรือง121 
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ผู้ที่แสดงความขัดแย้ง 

ขบวนการอาเจะห์เสรี( Gerakan Aceh Merdeka) 

ขบวนการอาเจะห์เสรี  (GAM) ภายใตก้ารน าของฮะซนั ตีรอ ประกาศเอกราช
ให้กบัอาเจะห์เม่ือวนัท่ี 4 ธนัวาคมปี พ  .ศ  2519, ซ่ึงแสดงให้เห็นถีงการต่อตา้นต่อรัฐบาล
อินโดนีเซีย . 122  ซ่ึงแตกต่างจากการเคล่ือนไหวของกลุ่มทหารอิสลามอินโดนีเซียในปีพ  .ศ
2493ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายเพ่ือท่ีจะเปล่ียนอินโดนีเซียเป็นรัฐอิสลาม, แต่ขบวนการอาเจะห์เสรี
กลบัมีจุดมุ่งหมายเพ่ือท่ีจะแยกตวัและเป็นอิสระจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย123 

อุดมการณ์หลกัท่ีขบวนการอาเจะห์เสรีใช้คือมุมมองจากจุดทางประวติัศาสตร์
ท่ีอาเจะห์ไม่เคยตกเป็นเมืองข้ึนของเนเธอร์แลนด์ในภาพรวมของอาเจะห์เองและผูน้ าของ
อาเจะห์เองท่ีไม่เคยยอมแพต่้ออ านาจอธิปไตยให้กบัประเทศเนเธอร์แลนด์และจากนั้นก็
ยา้ยให้กบัประเทศอินโดนีเซีย  ในทางตรงกนัขา้มกบัรัฐบาลบนเกาะชวา, สุลต่านอาเจะห์
เองโดยอตัโนมติัไม่สามารถโอนต าแหน่งให้กบัผูบุ้กรุกถึงแมสุ้ลต่านจะถูกจบักุม, ดงันั้น
ศาสนาอิสลามและประเพณีอาเจะห์แบบดั้งเดิมตอ้งรักษาแผ่นดินท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของแต่
ละคน  (แผ่นดินเป็นทรัพยสิ์นส่วนตวั    /และเป็นของพระเจา้และไม่ใช่กรรมสิทธ์ิของ
สุลต่าน, สุลต่านแค่เป็นผูดู้แลเพียงเท่านั้นพ่ือให้เกิดความสงบสุขแก่มวลมนุษย)์ น่ีคือ
พ้ืนฐานของความแข็งแรงตา้นทานของอาเจะห์ในการปกป้องดินแดนของพวกเขาจาก
จกัรวรรดินิยมต่างประเทศ   .หลงัจากท่ีญ่ีปุ่ นออกจากอาเจะห์ในปีพ .ศ .  2488, แต่ทว่าการ
ต่อสู้แย่งชิงอ านาจระหว่างกลุ่มของนักวิชาการและกลุ่มอูลีบาลังท่ีต้องการท่ีจะให้
เนเธอร์แลนดก์ลบัคืนสู่อาเจะห์, หลงัจากท่ีศกัดินาของพวกเขาถูกยึดโดยทางการญ่ีปุ่ นใน
ช่วงเวลาท่ีญ่ีปุ่ นยดึครองอ านาจอยูใ่นอาเจะห์ในช่วงระยะเวลาปี พ .ศ .  2485-2488 

หลังจากนั้ น ในช่วงการรุกรานของชาวดัตช์ค ร้ังแรกและคร้ังท่ีสอง   
เนเธอร์แลนด์ไม่ได้เข้ามาปกครองอาเจะห์ในขณะท่ีทุกส่วนของอินโดนีเซียได้ถูก
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ครอบครองโดยพวกเขา อยา่งไรก็ตามในขอ้ตกลงลิงงารยาตี พ .ศ  2491 หลงัจากการรุกราน
ของทหารเหล่านั้ นท่ีท  าให้อินโดนีเซียต้องตกเป็นส่วนหน่ึงของเครือจักรภพแห่ง
เนเธอร์แลนด์    ช่ือสุมาตรา  (รวมถึงอาเจะห์  )ได้กลายเป็นอ านาจการปกครองของ
เนเธอร์แลนด์และหลังจากนั้ นก็ถูกโอนไปยงัประเทศอินโดนีเซีย ค  าถามคือท าไม
เนเธอร์แลนดไ์ดโ้อนอาเจะห์ให้อยูใ่นการปกครองของอินโดนีเซียในขณะท่ีเนเธอร์แลนด์
ไม่ไดมี้สิทธิในการครอบครองอาเจะห์   ดว้ยเหตุน้ีจึงเป็นรากฐานท่ีส าคญัของการคิดกบฏ
ของขบวนการอาเจะห์เสรีและตอ้งการความเป็นอิสระจากประเทศอินโดนีเซีย 124  ใน
หลายๆเอกสารท่ีออกโดยขบวนการอาเจะห์เสรีหรือแนวร่วมปลดปล่อยอาเจะห์-เกาะสุ
มาตราแห่งชาติ  )ASNLF) พวกเขาได้ใช้ข้ออ้างการเป็นผู ้สืบทอดของรัฐคือใช้
สถาบนัการศึกษาของรัฐท่ีได้รับการจดัตั้งข้ึนก่อนหน้าน้ีโดยบรรพบุรุษของพวกเขาเพ่ือ
เป็นรากฐานส าหรับในการเป็นอิสระภาพ125. 

ดว้ยกบัขอ้อา้งการเป็นผูสื้บทอดของรัฐ, ขบวนการอาเจะห์เสรีมีความรู้สึกว่ามี
พ้ืนฐานทางกฎหมายสากลท่ีสามารถใช้เพ่ือเป็นอิสระภาพได้, สอดคล้องกับ;มติของ
สหประชาชาติ, 1514- XV, 14 ธนัวาคม พ .ศ  2503; มติของสหประชาชาติ 2625- XXV, 14 

ธนัวาคม พ .ศ  2503; มติของสหประชาชาติ, 2621- XXV; มติของสหประชาชาติ, 3314-
XXIV; กฎบตัรสหประชาชาติP   1  วรรค  2  และ  55 ; การตดัสินใจของท่ีประชุมสมชัชา
สหประชาชาติ,  12 ตุลาคม พ.ศ 2013 เลขท่ี 2621- XXV126 

 

รัฐบาลอนิโดนีเซีย 

นบัตั้งแต่การก่อตั้งของขบวนการอาเจะห์เสรี ในปีพ  .ศ  2520, หลายคร้ังท่ีอา
เจะห์ถูกก าหนดให้เป็นพ้ืนท่ีการด าเนินงานการรักษาความปลอดภยั   .รวมแล้ว  4  คร้ัง
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นบัตั้งแต่การด าเนินการรักษาความปลอดภยัในอาเจะห์ในสมยัประธานาธิบดีซูฮาร์โตและ 
2 คร้ังหลงัจากสมยัประธานาธิบดีซูฮาร์โต. 

ในสมยัประธานาธิบดีซูฮาร์โต , รูปแบบการด าเนินงานของรัฐบาลอินโดนีเซีย  /
กองทพัอินโดนีเซียคือโดยวิธีการทางทหารและวิธีการหน่วยสืบราชการลบั  .ดงัท่ีสามารถ

เห็นไดจ้ากสองการด าเนินงานท่ีส าคญัคือการด าเนินงานหน่วยข่าวกรองนังฮาลา (พ  .ศ 
2520-2522  )และการด าเนินงานเครือข่ายสีแดง   (พ .ศ  2532-2541   )หรือม ุักจะเรียกว่าการ
ปฏิบติัการพ้ืนท่ีทางการทหาร  (DOM)   .รัฐบาลอินโดนีเซียมกัจะกล่าวว่าน่ีคือ   "วิธีการ

รักษาความปลอดภัย  "ซ่ึงมีจุดประสงค์ท่ีรักษาการแบ่งแยกดินแดนในอาเจะห์ การ
ด าเนินการรักษาความปลอดภยัสามารถกล่าวได้ว่าประสบความส าเร็จในการลดอ านาจ
ของขบวนการอาเจะห์เสรี   แต่ในมืออ่ืน ๆ แต่ทว่าหน่วยงานอ่ืนๆกลบัล้มเหลวในการ
แกปั้ณหาเน่ืองจากมีปัจจยัท่ีท  าให้เกิดปัณหาหลายๆอยา่งท่ีเกิดข้ึน  ท าให้เกิดหลายๆวิธีการ
ท่ีเพ่ิมข้ึนเช่นการเจรจากบัประชาชน   การเจรจาต่อรองทางการเมืองหรือเจรจาต่อรองกบั
ขบวนการอาเจะห์เสรีโดยตรง ไม่เคยคิดวา่จาการ์ตายอดเยี่ยม  ความพยายามท่ีจะแกปั้ญหา
การคบัข้องใจและเศรษฐกิจการเมืองในอาเจะห์ถีงแม้จะข้ึนอยู่กับนโยบายเศรษฐกิจ
ส่วนกลาง   การทุจริต   ประชาชนไร้ความสามารถและความเช่ือมัน่ต่อตนเองในระดบั
ภูมิภาคก็อาจจะน าไปสู่การสลายตวัของสหพนัธ์ในภายหลงั127 

หลงัจากการล่มสลายของซูฮาร์โตในปี พ .ศ  2541และการสลายตวัของประเทศติมอร์
ตะวนัออกในปีพ  .ศ 2542, ความกดดนัระหว่างประเทศต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนใน
อินโดนีเซียเร่ิมมีผลกระทบมากยิ่งข้ึน, ผลน้ีบงัคบัให้รัฐบาลอินโดนีเซียเปล่ียนรูปแบบ
วิธีการรักษาความปลอดภยัให้เขา้กบัสามขั้นตอนหลกัคือ: 

1) การเปล่ียนแปลงในทศันคติของจาการ์ตาในด้านวิธีการต่ออาเจะห์เพ่ือท่ีจะ
แกปั้ญหาความขดัแยง้นอกจากน้ียงัมีการอุทธรณ์ค าสั่งต่อทหารในการท่ีจะไม่
ส่งเสริมการใช้ความรุนแรงในการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อพลเรือน128 .
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ประการน้ีสามารถเห็นไดจ้ากเม่ือรัฐบาลกลางเร่ิมท่ีจะจดัตั้งคณะกรรมการดา้น
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ    ( Komnas HAM  )และคณะกรรมการพิเศษเพ่ือ
ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน    ( ทีมหาขอ้เท็จจริงของสภาผูแ้ทนราษฎร, 
TPF-DPR(129ซ่ึงไดเ้กิดข้ึนในอาเจะห์นอกจากน้ียงัมีความพยายามท่ีจะน าความ
ยติุธรรมมาให้กบัสมาชิกของทหารโดยการพิพากษาถึงแมว้่าจะเป็นการรู้ดีว่า
ไม่ค่อยยติุธรรมต่อคนทัว่ไปท่ีตกเป็นเหยือ่ซ่ึงหน่ึงในนั้นคือการตดัสินของศาล
ในกรณีของการสงัหารหมู่เตง็กูบนัตาเก๊ียะ130. 

2) การเปล่ียนแปลงของมิติทางการเมืองในกลยทุธ์ท่ีรัฐบาลอินโดนีเซียสามารถท่ี
จะน าเสนอทางออกเพื่อสนัติภาพอาเจะห์ในรูปแบบของการปกครองตนเองใน
ระดบัภูมิภาคและเร่ิมตน้การเจรจากบัขบวนการอาเจะห์เสรี131 

3) กองทพัอินโดนีเซียพยายามท่ีจะเปล่ียนแปลงเพ่ือความเป็นมืออาชีพมากยิ่งข้ึน
นอกเหนือจากการล่มสลายของทหารในสายตาของผูค้นอินโดนีเซีย, แรง
กดดนัของสงัคมท่ีจะแบ่งแยกผูบ้ริหารและอ านาจนิติบญัญติักบัทหารในท่ีสุด
ก็สามาถน ามาใชไ้ดอ้ยา่งอยา่งช้าๆอีกคร้ังหลงัจากการล่มสลายของยคุระเบียบ
ใหม่132 หรือยคุสมยัประธานาธิบดีซูฮาร์โต  การฝึกอบรมของสมาชิกทหารก็
เร่ิมท่ีจะไดรั้บการเหน่ียวน าดว้ยความเขา้ใจเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชนการใช้กอง
ก าลงัจู่โจมอยา่งรวดเร็ว  )PPRC), และเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพนอกจากน้ี
ยงัขยายการด าเนินงานในการรักษาความปลอดภยัในอาเจะห์ในช่วงพ .ศ2541 .
ดงักล่าวน้ีค่อนขา้งท่ีจะเห็นไดช้ัดในการด าเนินการรักษาความปลอดภยัและ
การบงัคบัใชก้ฎหมาย  ( กฎอยัการศึก )พ.ศ2544-2545( และการด าเนินงานแบบ
บูรณาการ  ( กฎฉุกเฉิน)พ.ศ2546-2547( มีความแตกต่างกบัแนวทางในยคุทหาร
ของซูฮาร์โต, การด าเนินงานดา้นการรักษาความปลอดภยัไดรั้บการเปิดตวัคร้ัง
แรกโดยใช้ยุทธศาสตร์ต่อตา้นการก่อความไม่สงบท่ีใช้สไตล์คลาสสิกของ
วิธีการทางทหารและรูปแบบท่ีไม่ใช่การทหาร วิธีการน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือลด
การกบฏโดยการท่ีจะท าให้กลุ่มผูส้นบัสนุนพวกกบฏลดลง การท าลายกบฏ
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โดยการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพเพ่ือลดการส่ือสารทางการเมือง 
มาตรการบรรเทาผลกระทบต่อข้อร้องเรียนของประชาชนพยายาม  การ
พยายามท่ีจะท างานตามทางเดินของกฎหมายโดยเฉพาะอยา่งยิ่งการชนะจิตใจ
และความคิดของประชาชน   ในระดบัรากหญา้กลยทุธ์น้ีมกัจะมีการช่วยเหลือ
ดา้นเทคนิค133 ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ การโาษณาชวนเช่ือและการใช้
ก  าลังทหารขนาดเล็กท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึนในการต่อสู้กับการรบแบบ
กองโจร ในระดบัชาติกลยทุธ์มกัจะให้การช่วยเหลือทางเทคนิคแก่กองก าลงั
ทหารและการท างานของกองก าลงัทหารเดิมท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีถูกส่งไปยงัพ้ืนท่ี
ของการด าเนินงาน แต่หลายคนให้ความคิดเห็นว่าไม่มีการเปล่ียนแปลงวิธีการ
ด าเนินการทางทหาร134หากมาเปรียบเทียบกบัในช่วงเวลาของการด าเนินการ
ทางทหารก่อนหนา้น้ี 

อันท่ีจริงกลยุทธ์ทางทหารส่วนใหญ่ได้ถูกน าไปใช้ในการ
ปฏิบติัการทางทหารในอาเจะห์   แต่ทว่าเป็นเร่ืองยากท่ีสามารถจะแยกแยะ
ระหวา่งประชาชนและสมาชิกของกลุ่มขบวนการอาเจะห์เสรี   ท าให้เป็นความ
ทา้ทายต่อรัฐบาลในการท่ีจะชนะจิตใจและความคิดของผูค้นในจงัหวดัอาเจะห์ 
นอกจากน้ีการใช้ก  าลงัของทหารในการด าเนินงานในชุมชนซ่ึงก็ส่งผลท าให้
ขัดขวางการท างานต่างๆท่ีไม่ใช่ด้านการทหารเช่นการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ 
การศึกษาและการสร้างสุขภาพของประชาชน การลดการว่างงานและการเรียก
คืนกฎหมายในเชิงบวกท่ีส าคญักบัพ้ืนท่ีในอาเจะห์  .แต่ในอีกหน่ึงความส าเร็จ
ของกองทัพอินโดนีเซียในกลยุทธ์ น้ีคือการสร้างพ้ืนฐานค่านิยมให้กับ
ประชาชน(Wanra) ต่อการต่อต้านในระบบการปกป้องของประชาชนเอง
(siskanhamrata)  .ในการด าเนินงานของทหารเครือข่ายสีแดง, ทหารได้สร้าง
องคก์รภาคประชาสงัคมข้ึนเช่นกองทพัอศัวินประชาชน, การบงัคบัใช้ปันจาซี
ลาและอ่ืนๆ,ท่ีไดรั้บการฝึกทหาร, อาวุธ, และไดรั้บค าสั่งให้ตามล่าขบวนการ
อาเจะห์เสรี  .กลยทุธ์น้ีจะถือว่ามีประสิทธิภาพใน รวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบักลุ่ม
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ขบวนการอาเจะห์เสรี135.เพ่ิมการต่อตา้นต่อกลุ่มขบวนการอาเจะห์เสรีดว้ยการ
ระตุ้นให้เกิดการศึกษา,โาษณาชวนเช่ือ, การลดระดับความกลัวในหมู่
ประชาชนดว้ยการจดัตั้งกลุ่มต่อตา้นขบวนการอาเจะห์เสรีและ; ช่วยในการ
ด าเนินงานการรักษาความปลอดภยัของสมาชิกทหารดว้ยกบักิจกรรมต่างๆเช่น
การเฝ้ายามตอนกลางคืน, สร้างเคร่ืองกีดขวางและการลาดตระเวน136 

 

แหล่งที่มาของความขัดแย้ง 

 การเกิดข้ึนของ GAM  เปรียบเสมือนผลท่ีเกิดมาจากแหล่งท่ีมาปัญหาท่ี
ซบัซอ้นและสะสมมา ตั้งแต่การเกิดการเคล่ือนไหวในปี 1976  เม่ือแหล่งท่ีมาเหล่าน้ีไม่ได้
ถูกเมินเฉยและปล่อยให้ผา่นไป เร่ืองน้ีกลายเป็นกุญแจส าคญัท่ีท าให้เปิดปัญหาความ
ขดัแยง้ท่ียดืเยื้อมาจนถึงปี 2005  โดยทัว่ไปแหล่งท่ีมาของความขดัแยง้น้ีประกอบดว้ย  4  
ดา้นหลกัๆ 137 

 

การแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิ 

 ประเด็นหลกัท่ีเป็นแหล่งท่ีมาของความขดัแยง้ท่ีส าคญัของอาเจะห์  คือ ปัญหา
เก่ียวกบัเศรษฐกิจ เร่ืองน้ีเกิดข้ึนมาจากนโยบายส่วนกลาง มีความไม่เป็นธรรมในการ
จดัการทรัพยากรธรรมชาติในอาเจะห์โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในยคุระเบียบใหม่ 

 เน่ืองดว้ยความร ่ ารวยทางทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงน ้ามนัและก๊าซธรรมชาติ 
ผลิตภณัฑจ์ากป่าไมแ้ละทรัพยากรแร่ธาตุอ่ืน ๆ เม่ือคิดเป็น GDP ของชาติแลว้ เกือบ 11% 
มาจากอาเจะห์ เงินตราต่างประเทศ ท่ีไดม้าจากก๊าซธรรมชาติในอาเจะห์อยา่งเดียวสูงถึง 

2.6 พนัลา้นดอลลาร์ต่อปี ในขณะท่ีภาษีและค่าสมัปทานท่ีไดรั้บจากน ้ามนัและก๊าซ
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ธรรมชาติท่ีรัฐบาลกลางไดรั้บมีกว่าพนัลา้นดอลลาร์138 ในทางกลบักนัซ่ึงท่ีอยูเ่บ้ืองหลงั
ความร ่ ารวยน้ี การใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรทางธรรมชาติกลบักลายเป็นปัญหามากการ
ขยายตวัของโครงการอุตสาหกรรมเช่นโรงแยกก๊าซธรรมชาติโรงงานปุ๋ ย  โรงงานกระดาษ
และอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ก่อให้เกิดผลท่ีไม่พึงประสงค ์เช่น ปัญหาการเวนคืนของ
ประชาชนโดยไม่มีค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและก่อให้เกิดการท าลายส่ิงแวดลอ้มอยา่ง
รุนแรง139 ยกตวัอยา่งเช่น ในช่วงกลางทศวรรษท่ี 1980 ไดมี้การตั้งขอ้สังเกตวา่ นอ้ยกวา่ 

10 % ของหมู่บา้นท่ีตั้งอยูร่อบๆพ้ืนท่ีอุดมไปดว้ยทรัพยากรแร่ธาตุท่ียงัคงไม่มีไฟฟ้าใช ้
ต่อจากนั้นประกอบกบัการเกิดวิกฤตการเงิน ปี 1997 และการพฒันาในปี 2002  เกือบ
คร่ึงหน่ึงของประชากรท่ีไม่สามารถเขา้ถึงน ้าสะอาด   1/3 ของเด็กโรคขาดสารอาหาร
และ  29.8 % ของประชากรชีวิตอยูใ่ตเ้ส้นความยากจน  แมว้า่จะมีทรัพยากรธรรมชาติท่ี
อุดมสมบูรณ์ อาเจะห์ก็เป็นหน่ึงในจงัหวดัท่ียากจนท่ีสุดในอินโดนีเซีย140 

แทนการรับจดัสรรปันส่วนท่ียติุธรรมท่ีเป็นผลมาจากทรัพยากรทางธรรมชาติ
นั้น  อาเจะห์กลบัยิง่ทุกขเ์น่ืองมาจากความยากจนเพ่ิมข้ึนและการเพ่ิมข้ึนของก าลงัทหาร
เพ่ือปราบปรามชาวอาเจะห์ จึงไม่น่าแปลกใจ ท่ีการรับรู้ของคนอาเจะห์หลายๆคนท่ีคิดวา่
บา้นเกิดของพวกเขาถูกครอบครอง ถูกปลน้ ถูกแสวงหาผลประโยชน์อยา่งไม่ยติุธรรมโดย
รัฐบาลกลาง141 

 

ความเป็นส่วนกลาง และ ความเป็นเอกรูป  )ความเป็นแบบเดยีวกนั(  

ประเด็นท่ีสองท่ีเป็นแหล่งท่ีมาของความขดัแยง้ในอาเจะห์ คือ ความไม่พอใจของ
ชาวอะเจะห์ท่ีมีต่อการเมืองยคุระเบียบใหม ่กบันโยบายส่วนกลางและความตอ้งการความ
เป็นเอกรูปท่ีมีมากจนเกินไป ผลพวงของนโยบายน้ี คือ พ้ืนท่ีท่ีมีความเป็นอตัลกัษณ์
ทอ้งถ่ินท่ีเขม้แขง็ สุดทา้ยแลว้ก็ถูกกดักร่อนโดยนโยบายความเป็นเอกรูปน้ี รัฐบาล
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ส่วนกลางหมกมุ่นกบัความคิดความเป็นเอกภาพแห่งชาติมากจนเกินไป เพ่ือท่ีจะท าให้
ภูมิภาคทั้งหมดมีความเหมือนกนัโดยไม่ค  านึงถึงสงัคมพหุนิยมและประเพณีท่ีหลากหลาย
ในอินโดนีเซีย ส่วนรัฐบาลระเบียบสมยัใหม่การสร้างตวัตนเดียวท่ีมีความเหมือนกนั
เปรียบเสมือนภารกิจอนัศกัด์ิสิทธ์ิ  หน่ึงในนั้นคือ โครงการการอพยพซ่ึงมีวตัถุประสงค์
เพ่ือรวมกลุ่มทุกกลุ่มชาติพนัธุ์และท าให้เป็นหน่ึงเดียว มีวฒันธรรมประเพณีและสงัคมท่ีมี
ความเป็นเอกลกัษณ์ท่ีเหมือนกนั วิสยัทศัน์ของเขา คือ "ความแตกต่างของชาติพนัธ์ุจะ

ค่อยๆหายไปและในท่ีสุดก็จะมีเพียงอยา่งเดียว คือ คนอินโดนีเซีย  "แมว้า่ในความเป็นจริง
แลว้รัฐบาลระเบียบใหม่ไม่ไดส้นใจการร้องเรียนจากนอกเกาะชวา รวมถึงอาเจะห์วา่
โครงการการอพยพน้ี ไม่ใช่การท าให้เป็นคน ชวา 142 

 นอกจากน้ี นโยบายการท าให้ชาติและประชาชนเป็นเน้ือเดียวกนั แน่นอนวา่มี
แนวโนม้ท่ีจะท าให้การเมืองมีเสถียรภาพ จึงบงัคบัให้องคก์รทางการเมืองและภาค
ประชาชนทั้งหมดอยูใ่นระบบสมรู้ร่วมคิด และระบบอุปถมัภนิ์ยมใหม่ ซ่ึงสร้างโดยซูฮาร์
โต จนกระทัง่ไม่ช่องวา่งส าหรับความขดัแยง้ในระดบั ชาติละระดบัทอ้งถ่ิน143 

 เห็นไดช้ดัวา่นโยบายทางการเมืองท่ีมีการดึงเขา้หาส่วนกลางและการท าให้เป็น
เหมือนกนั ท าลายสถาบนัทางการเมือง จารีตประเพณี อตัลกัษณ์ และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
รวมถึงท่ีอาเจะห์ดว้ยเช่นกนั และการถูกชกัจูงให้รู้จกักบัระบบโครงสร้างราชการแบบชวา
และการเมืองแบบมีส่วนร่วม ซ่ึงมีทั้งรางวลัและการลงโทษ ไดเ้ป็นสาเหตุท่ีท  าให้
นกัวิชาการในอาเจะห์สูญเสียอิทธิพลในสงัคม พวกเขาหลายคนท่ีท างานร่วมกนัหรือถูก
บงัคบัให้แสดงบทบาทเป็นผูส้นบัสนุนรัฐบาล ระบบราชการแบบใหม่ (ผูว้า่ราชการและ

ผูส้ าเร็จราชการ )กลุ่มนกัวิชาการ และ กลุ่มชนชั้นกลางข้ึนไป ในสมยันั้นยอมท างานท่ี
เปรียบเสมือนแขนขาของรัฐบาลจากส่วนกลางดว้ยความจ าเป็นท่ีพวกเขาตอ้งต่อสู้ขดัขวาง
เพื่อดินแดนของพวกเขาเอง144ดว้ยการควบคุมของระบอบการปกครองระบอบการ
ปกครองยคุระเบียบใหม่ท่ีเขม้งวด รัฐบาลส่วนกลางไดส้ญัญาว่าจะให้อาเจะห์ เป็นพ้ืนท่ี
เขตปกครองพิเศษ เป็นเพียงเร่ืองไร้สาระ145 
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การปราบปรามโดยทหาร 

 ท่ีมาของความขดัแยง้ในอาเจะห์ ประเด็นท่ีสาม คือ การปราบปรามของ
การเมืองท่ีน าโดยทหาร โดยเฉพาะในช่วง 1990-1998 ถา้การแสวงหาผลประโยชน์จาก
รัฐบาลส่วนไม่ยติุธรรม และดึงอ านาจเขา้สู่ศูนยก์ลางมากจนเกินไป ท าให้ความเกลียดชงั
ของประชาชนท่ีมีต่อรัฐบาลกลางทีเพ่ิมมากยิง่ข้ึน เพราะการปราบปรามท่ีโหดร้าย และ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน ท าให้เกิดชาวอาเจะห์ไดรั้บบาดเจบ็เป็นอยา่งมาก ประชาชนทัว่ไป
ไม่เขา้ใจวา่ท าไมรัฐบาลกลางจึงต่อสถานะการปฏิบติัการทางทหารในอาเจะห์แมว้า่มนัจะ
ไดรั้บการประสบความส าเร็จในดา้นระงบัการเพ่ิมข้ึนของปริมาณการ GAM ในภาคท่ีสอง
จนถึงจุดเร่ิมตน้ของปี 1992 หลงัจากต่อสถานะนั้นไดมี้การปฏิบติัการทางทหารในอาเจะห์
และมีการใชก้  าลงัปราบปรามทางการเมืองกบัคนของอาเจะห์จนเกินไป  เม่ือการละเมิด
สิทธิมนุษยชนท่ีเป็นประเด็นท่ีถึงกล่าวถึง เขตปกครองโดยทหารจึงถูกยกเลิกไป หลงัจาก
มีการเปล่ียนแปลงในความคิดเห็นของคนอาเจะห์กลายเป็นความขยะแขยงและไม่
น่าเช่ือถือต่อทหารโดยเฉพาะอยา่งยิง่จากรัฐบาลส่วนกลาง146 

 

การยกเว้นโทษทางการเมือง 

 ท่ีมาของความขดัแยง้ประเด็นท่ีส่ี คือ การยกเวน้โทษทางการเมือง ประชาชน
อาเจะห์ไม่พอใจและผิดหวงัเป็นอยา่งมาก ท่ีรัฐบาลส่วนกลางการไร้ความสามารถและการ
ไม่ยอมให้ความยติุธรรมกบัคนอาเจะห์ ดว้ยการดึงทหารเขา้มาและเรียกภาคส่วนท่ีมีความ
รับผิดชอบเก่ียวกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชนไปยงัศาล และตดัสินจ าคุกดว้ยขอ้หาตามท่ี
พวกเขากระท า  ความทุกขอ์นัยิ่งใหญ่ท่ีเกิดจากทหารตลอดช่วงเวลาแห่งความขดัแยง้ ได้
สร้างความผิดหวงัท่ีฝังรากลึกในความรู้สึกของคนอาเจะห์ท่ีมีต่อรัฐบาลกลาง 
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สถานการณ์ในสมัยการปกครองโดยทหาร มีความ
แตกต่างมากกับสถานการณ์ในขณะนี ้สถานการณ์ในช่วง
น้ันเคร่งเครียดและเตม็ไปด้วยการจับและปราบปราม 
ก าแพงมีหู ในสมัยน้ันคนเลือกท่ีเงียบเพ่ือความปลอดภัย  

(Saifuddin ‘Acun’ Gani, Advokat, 25/6/2014) 

 ปัจจยัดงักล่าว ปัจจยัแรกและปัจจยัท่ีสองไม่ไดเ้กิดข้ึนพร้อมกนั ทั้งสองปัจจยั 
เป็นจุดก าเนิดความเกลียดชงัท่ีมีต่ออ านาจของรัฐบาลกลางท่ีท าทุกอยา่งโดยพลการ ปัจจยั
ท่ีสามและส่ียิง่ท  าให้ความเกลียดชงัเหล่านั้นฝังรากลึกลงไปอีก  

  

 

 

 

 

 ความคิดเห็นต่อนโยบายการแสวงหาผลโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติท่ีมากท่ี
มากเกินไป การดึงอ านาจเขา้สู่ศูนยก์ลางน้ี ถูกมองวา่เป็นแหล่งท่ีมาหลกัของความขดัแยง้
ในอาเจะห์ในขณะท่ีการปราบปรามและไม่ยกเวน้โทษทางการเมือง ซ่ึงเป็นการละเมิด
สิทธิมนุษยชนไดข้ยายเวลาแห่งความเกลียดชงัท่ีอาเจะห์ท่ีมีต่อรัฐบาลกลางจนกลายเป็น
ปัญหาเร้ือรัง และเม่ือความเกลียดชงัเหล่าน้ีระเบิดออกมาในรูปแบบของการต่อสู้โดยใช้
อาวธุดว้ยการตอบโตข้องรัฐบาลกลางในรูปแบบของการปฏิบติัการทางทหารท่ีไม่ไดมี้
ความพยายามอยา่งจริงจงัในการรับมือกบัท่ีมาของความไม่พอใจของคนอาเจะห์ท่ีมีต่อ
รัฐบาลกลาง  ทกุคร้ังท่ีคนอาเจะห์แสดงความไม่พอใจท่ีมีต่อรัฐบาลกลางน้ี  จะถูกตอบโต้
ดว้ยการใชก้  าลงัคุกคามทางทหารท่ีรุนแรง147 
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รูปแบบความช่วยเหลอืด้านโครงสร้างทางกฎหมาย 

 ความช่วยเหลือดา้นโครงสร้างทางกฎหมาย คือ หน่ึงในการเคล่ือนไหวเพ่ือ
ช่วยเหลือทางดา้นกฎหมายท่ีอาเจะห์ และสมาคมการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายท่ีบนั
ดาอาเจะห์ หลงัจากท่ีไดผ้า่นหลายๆความขดัแยง้อยา่งรุนแรงท่ีเกิดข้ึนใน
ดินแดน   rencong  (อาวธุแบบดั้งเดิมของชาวอาเจะห์เป รียบเทียบตวัแทนของคน
พ้ืนเมืองอาเจะห์  )เกือบสองทศวรรษท่ีผา่นมา  ตั้งแต่การก่อตั้งในปี 1995 สมาคมการให้
ความช่วยเหลือทางกฎหมายท่ีบนัดาอาเจะห์ประสบความส าเร็จ แสดงให้เห็นถึงการด ารง
อยูข่องโลกท่ีสนุบสนุนการใชค้วามรุนแรง การปกป้องสิทธิมุนษยชนและประชาธิปไตย
ในยคุสมยัแห่งความขดัแยง้และหลงัความขดัแยง้ของชาวอาเจะห์ หลงัจากสมยัแห่งความ
ขดัแยง้ของชาวอาเจะห์ สมาคมการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายท่ีบนัดาอาเจะห์ยงัคง
ดูแลเก่ียวกบัแนวทางการต่อสู้และการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในการดรักษาสิทธิ
มนุษยชนและการเมืองตลอดจนสิทธิทางเศรษฐกิจ การพฒันาสังคมและวฒันธรรมของ
พวกเขาท่ีสอดคลอ้งกบัหลกั ปัญจศีล ในปี 1945 และปฏิญญาสากลของสิทธิมนุษยชน 
1948 ตามรายละเอียดในสองขอ้ปฏิบติัท่ีแตกต่างกนั (ขอ้ตกลงระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิ
พลเมืองและการเมืองสิทธิและกติการะหวา่งประเทศ -ICCPR ทางเศรษฐกิจสงัคมและ
วฒันธรรม -ICESCR) 

 ก่อนท่ีสมาคมการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายท่ีบนัดาอาเจะห์ก่อตั้งข้ึน 
ท่ีดินแดน Serambi Mekkah และท่ีอาเจะห์ ไดมี้การประสานความช่วยเหลือจากมูลนิธิการ
ให้ความช่วยเหลือทางดา้นกฎหมายอินโดนีเซีย /สมาคมการให้ความช่วยเหลือทาง

กฎหมายท่ีเมดาน ดา้นการจดัการเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชนในการทางเมือง เศรษฐกิจ สงัคม
และวฒันธรรมสมาคมการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายท่ีเมดาน ไดเ้ปิดการให้ความ
ช่วยเหลือทางกฎหมายผา่นไปรษณีย ์ ตั้งแต่ปี 1980 ท่ี บนัดา อาเจะห์, 
Lhokseumawe และ Langsa148 สมาคมการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายท่ี
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บนัดา อาเจะห์ด ารงอยูด่ว้ยความคิดริเร่ิมท่ีจะให้ความช่วยเหลือแก่ผูป้ระสบภยัท่ีตอ้งการ
การพิจารณาคดีท่ีเป็นธรรมส าหรับการกระท าความผิดและใชค้วามรุนแรงในสมยัของการ
ปกครองโดยทหาร และยงัสร้างความตระหนกัให้แก่ประชาชนเก่ียวกบัการเขา้ถึงความ
ยติุธรรมของประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศท่ีปกครองโดยใชก้ฎหมาย149 

 ส าหรับบทบาทของมูลนิธิการให้ความช่วยเหลือทางดา้นกฎหมายอินโดนีเซีย/
สมาคมการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย ในความขดัแยง้ท่ีอาเจะห์ สามารถแบ่งไดห้ลาย
ช่วงเวลา ดงัต่อไปน้ี 

 

ในช่วงปี 1980 - 1995 

สถานการณ์กฎหมายและสิทธิมนุษยชน 

 ในช่วงแรกของการเร่ิมตน้ความขดัแยง้ระหวา่งอาเจะห์กบัรัฐบาลอินโดนีเซีย 
และขบวนการเคล่ือนไหวเพื่อเสรีภาพของชาวอาเจะห์ หรือราวตน้ปี 1980  สภาพกฎหมาย
และสิทธิมนุษยชนยงัไม่เลวร้ายเม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงท่ีถูกปกครองโดยทหาร ในช่วงนั้น
ทหารและกองก าลงัรักษาความปลอดภยัยงัคงมุ่งเนน้ท่ีการตามล่าและคน้หาผูท่ี้เขา้ร่วมกบั
ขบวนการเคล่ือนไหวเพื่อเสรีภาพของชาวอาเจะห์ การด าเนินงานดา้นความปลอดภยั
มุ่งเนน้ท่ีการด าเนินงานของหน่วยสืบราชการลบัอยา่งไรก็ตามการกลบัมาของสมาชิกกลุ่ม
ขบวนการการต่อสู้เพ่ือเอกราชของอาเจะห์ท่ีมีการฝึกในลิเบียในการฝึกการจู่โจมและท า
ร้ายในรูปแบบของทหาร สถานการณ์ในอาเจะห์ไดเ้ปล่ียนแปลงไปอยา่งช้าๆ รัฐบาล
อินโดนีเซียตั้งรับโดยการประกาศให้อาเจะห์เป็นพ้ืนท่ีปฏิบติัการทางทหาร ในช่วงแรก
การรักษาความปลอดภยัไดผ้ล กลุ่มขบวนการการต่อสู้เพ่ือเอกราชของอาเจะห์ ไดห้ยดุการ
เคล่ือนไหวจนกระทัง่ในปี 1991 แมว้า่กลไกการด าเนินงานเป็นไปอยา่งไร้มนุษยธรรมได้
เป็นเพ่ิมของความเกลียดชงัเป็นอยา่งมากในกลุ่มชาวอาเจะห์ในการด าเนินงานไม่ใช่เพียง
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กลุ่มขบวนการการต่อสู้เพ่ือเอกราชของอาเจะห์ท่ีตกเป็นเหยือ่ แมแ้ต่ชาวบา้นท่ีไม่มีส่วน
เก่ียวขอ้งก็ถูกทหารกล่าวหาวา่เป็นกลุ่มสมาชิกขบวนการการเรียงร้องเพ่ือเสรีภาพ 

 ถึงจะเป็นอยา่งนั้นการบงัคบัใชก้ฎหมายก็ยงัคงมีอยู ่ ผลของการพิจารณาท่ีน่า
ประทบัใจ150 ท าให้หลายๆคนรอดชีวิตจากความตาย โดยทัว่ไปการถูกฟ้องร้องดว้ยขอ้หา
กบฏจะตอ้งไดรั้บโทษถึง 10 ปี และหลายคร้ังท่ีพวกเขาถูกจบัดว้ยหลกัฐานท่ีผิดและไม่มี
มูลความจริง แมแ้ต่ผูป้กครองเขตพ้ืนท่ีปฏิบติัการการทางทหาร พวกเขาไดก้ดอ านาจของ
ศาล โดยการอนุญาตให้เฉพาะกบัทนายความท่ีเป็นพนัธมิตรหรือใกลชิ้ดกบัพวกเขา
เท่านั้น มีทนายความท่ีเป็นคนทอ้งถ่ินจ านวนไม่มากท่ีกลา้ให้ค  าปรึกษาหรือให้ความ
ช่วยเหลือกบัจ าเลยท่ีมีขอ้หาอาญาก่อการกบฏ นอกจากน้ียงัไม่มีความโปร่งใสและไม่มี
ความรับผิดชอบของกลุ่มสมาคมทางกฎหมายท่ีมีต่อการปฏิบติัท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ในทางปฏิบติัการควบคุมของทหารและรัฐบาลของกระบวนการพิจารณาคดี 

 อา้งอิงจากบทสนทนาระหวา่ง Saifuddin A. Gani และ Hendardi สภาพของ 
Aceh ซ่ึงในยคุนั้นกล่าวไดว้า่เป็นยคุของการปราบปราม รัฐบาลอินโดนีเซียไดปิ้ดกั้นอา
เจะห์ออกจากโลกภายนอกจริงๆ คนท่ีมีปัตรประชาชน ท่ีไม่ใช่คนอาเจะห์ ถูกห้ามไม่ให้
เขา้อาเจะห์  ไม่มีใครกลา้ท่ีจะต่อตา้นรัฐบาล ก าแพงมีหู คนท่ีบงัอาจ ก็จะถูกตราหนา้วา่
เป็นขขบวนการการเคล่ือนไหวก่อกวนการรักษาความปลอดภยัและป้องกนัการบุกรุก 
หรือ PKI  การทรมานหรือการวิสามญัาาตกรรม คือสิงท่ีรอพวกเขาอยูใ่นวนัขา้งหนา้  
สถานการณ์น้ีแสดงให้เห็นอยา่งชดัเจนในส่ิงท่ีอินโดนีเซียตอ้งการท่ีจะออกแบบรูปแบบ
ทางการเมืองของอาเจะห์ในยดุของการปกครองโดยทหาร151 

 แต่ไม่ไดห้มายความว่าไม่มีปฏิกิริยาใดๆกบัสภาพเช่นน้ี หลายเครือข่ายและ
สถาบนัพฒันาเอกชนในนามส่วนบุคคล ท่ีพยายามจะเปิดโปงการปราบปรามทางการเมือง
น้ี  แมว้า่การช่วยเหลือทางกฎหมายในการด าเนินคดีจะถูกจ ากดัมาก จากฝ่ายท่ีไม่ไดก้าร
ด าเนินคดี ไดมี้รายงานการละเมิดกฎหมายและสิทธิมนุษยชนออกมาจากอาเจะห์  
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หน่วยงานท่ีดูแลดา้นสิทธิมนุษยชน เช่น มูลนิธิการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย
อินโดนีเซีย ในระดบัประเทศและระหวา่งประเทศ เช่น Human Rights Watch, Tapol และ 
Amnesty International ท่ีไดอ้อกรายงานเก่ียวกบัสถานการณ์กฎหมายและสิทธิมนุษยชน
ในสมยัเร่ิมตน้การด าเนินการใชร้ะบบการปกครองทางทหารท่ีอาเจะห์ 

โอกาสที่จะท า, กลยุทธ์การสนับสนุน, กลยุทธ์การด าเนินงานและการเปลีย่นแปลง 

 ในช่วงแรก ไปรษณียเ์หล่าน้ีไดพ้รางตวัเหมือนเป็นส านกังานทนายความปกติ 
ในความเป็นจริงอาจกล่าวไดว้่า คดีความท่ี สมาคมการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายได้
ดูแล มนัไม่คุม้ค่าท่ีจะถูกดูแลโดยสมาคม เช่น กรณีการหยา่ร้าง มรดกและอ่ืนๆ 
Alamsyah รู้วา่เร่ืองเหล่าน้ีท  าเพ่ือปกปิดเร่ืองงานทนายความเพ่ือปกป้องสิทธิ
มนุษยชนจากการแทรกแซงทางทหาร ท่ีไดมี้อิทธิพลเป็นอยา่งมากในอาเจะห์เป็นอยา่ง
มาก (กลยทุธ์อ  าพราง ) โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในการท่ีไม่ด าเนินคดีในการตรวจสอบและเก็บ
รวบรวมขอ้มูลท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชน คดีความสิทธิมนุษยชนท่ีอาเจะห์เองในช่วงนั้นยงัมี
การดูแลและจดัการโดยตรงจากทนายความ มูลนิธิการให้ความช่วยเหลือทางดา้นกฎหมาย
อินโดนีเซีย เช่นในค าบอกเล่าของ ในค าบอกเล่าของ Luhut MP 
Pangaribuan และ Hendardi มีหลายคร้ังท่ี Alamsyah Hamdani, 
Jafar Siddiq Hamzah และ Abdul Aziz ซ่ึงอยูใ่นสมาคมการให้ความ
ช่วยเหลือทางกฎหมาย เมดาน มีส่วนร่วมในการดูแลและจดัการเก่ียวกบัคดีความการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนในอาเจะห์ดว้ยเช่นกนั152 

กลยทุธ์น้ีไดเ้ปล่ียนแปลงอยา่งชา้ ยิง่เขม้ขน้และเปิดเผยในปี 1990  การ
ปฏิบติัการทางทหารในอาเจะห์ในขณะนั้นไดรั้บเสียงต่อตา้นจากบรรดานกัเคล่ือนไหว
ทอ้งถ่ินท่ีดงัมากยิ่งข้ึน นกัเคล่ือนไหวเหล่าน้ีคิดวา่การปราบปรามของทหารไดก้า้วล่วง
เส้นของความเป็นมนุษยไ์ปแลว้ ไม่ไดมี้จุดมุ่งหมายเพียงแค่สมาชิกบวนการเคล่ือนไหว
เพ่ือเสรีภาพของอาเจะห์เท่านั้นแต่ยงัรวมถึงชาวบา้นประชาชนผูบ้ริสุทธ์ิอีกดว้ย ใน
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ความคิดของ Alamsyah เครือข่ายน้ีก าเนิดข้ึนจากทนายความสิทธิมนุษยชนระดบัทอ้งถ่ิน 
คือ Walhi  (องคก์รส่ิงแวดลอ้มเพ่ือชีวิต) อินโดนีเซีย153 นอกจากน้ียงัไม่มีองคก์รใดท่ีกลา้
เขา้ร่วมในกลุ่มทนายความสิทธิมนุษยช์นในอาเจะห์ สถานการณ์ในอาเจะห์ในช่วง 1989 
จนกระทัง่ 1996 ถูกเรียกไดว้า่เป็นยคุของการปราบปราม ไม่มีใครกลา้ท่ีจะสนบัสนุนคดี
ความสิทธิมนุษยชนในอาเจะห์ ยกเวน้แต่ มูลนิธิการให้ความช่วยเหลือทางดา้นกฎหมาย
อินโดนีเซีย สมาคมการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย เมดาน และ องคก์รส่ิงแวดลอ้ม
เพ่ือชีวิต และส่วนใหญ่ของคดีความเหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกบัความผิดทางอาญาในขอ้หากบฏ154 

 ในช่วงปี 1989-1991 มูลนิธิการให้ความช่วยเหลือทางดา้นกฎหมายอินโดนีเซีย 
สมาคมการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย เมดาน ไดรั้บอนุญาตให้ดูแลคดีความในศาล
เพียงหน่ึงคดีเท่านั้น ไดแ้ก่คดีของ Usman Irsyadi ในขอ้หาการก่อการกบฏ เขาเป็นคนอา
เจะห์ตะวนัออก โดยถูกกล่าวหาวา่เป็นหน่ึงในสมาชิกขบวนการเคล่ือนไหวเพื่อเสรีภาพท่ี
ศาลแขวง  Langsa ในช่วงดงักล่าวไดเ้กิดคดีความจ านวนมากท่ีเก่ียวกบัขอ้หาการก่อการ
กบฏ ซ่ึงการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย เมดานไดเ้ขา้ให้ความช่วยเหลือ บรรดา
ครอบครัวของเหยือ่ส่งยืน่จดหมายร้องความช่วยเหลือจาก มูลนิธิการให้ความช่วยเหลือ
ทางดา้นกฎหมายอินโดนีเซีย และสมาคมการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายเมดาน แก่
ศาล แมว้า่การแทรกแซงของรัฐบาลท่ีเผด็จการและไม่ซ่ือตรงในเวลานั้นจะลดทอน
ความหวงัของมูลนิธิการให้ความช่วยเหลือทางดา้นกฎหมายอินโดนีเซียและ สมาคมการ
ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายเมดานท่ีจะช่วยเหลือเหยือ่ท่ีถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดย
ทหาร155 

 แน่นอนวา่การพยายามดา้นด าเนินคดีดงักล่าวยงัไม่ไดป้ราบผลส าเร็จอยา่ง
เตม็ท่ี การตราหนา้และกล่าวหาท่ีมกัจะมุ่งเป้าไปท่ีคนท่ีต่อตา้นทหาร หรือคนท่ีสนบัสนุน
เหยือ่ และผูท่ี้ต่อตา้นก็จะถูกกล่าวหาวา่เป็นสมาชิกขบวนการเคล่ือนไหวเพ่ือเสรีภาพอา
เจะห์ และยงัมีสถานการณ์ท่ีแปลกประหลาดท่ีสุดคือคนหน่ึงคน สามารถถูกกล่าวไดว้า่
เป็นหน่ึงในสมาชิกกลุ่มเคล่ือนไหวเพ่ือเสรีภาพ เม่ือมีปัญหากบัคนอ่ืนเช่น ปัญหาเร่ืองหน้ี
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และท่ีดิน นอกจากน้ีส าหรับบางคนท่ีโชคดีพวกเขาไดรั้บการคุม้ครองจากภายนอกเช่น
สถานทูตสหรัฐอเมริกา156และองคก์รพฒันาเอกชนระหวา่งประเทศเช่นองคก์ารนิรโทษ
กรรมสากลสิทธิมนุษยชนและนกัโทษการเมือง157 

นอกเหนือไปจากส่วนทอ้งถ่ินแลว้ การรณรงคใ์ห้และสากลก็ไดเร่ิมเขา้มา
ช่วยเหลือ เช่นองคก์รระหวา่งประเทศท่ีไดก้ล่าววา่ขา้งตน้ ตวัอยา่งเช่น Human Rights 
Watchท่ีไดร้ายงานเก่ียวกบัIndonesia: Continuing Human Rights Violationsin Acehเม่ือ
วนัท่ี 19 มิถุนายน 1991 Amnesty internationalท่ีช่วยปกป้องคนท่ีถูกจบั และด าเนินคดี
อยา่งเร่งด่วนภายใน 24 ชม.  อยา่งแรกหลงัการถูกจบักุมคือ การเขียนบนัทึกไปยงั
กระทรวงต่างประเทศ และส่งต่อไปยงัรัฐบาลทหารในเขตอาเจะห์158 แน่นอนวา่มนัยากท่ี
จะคืนอิสรภาพให้แก่คนท่ีสนบัสนุนสิทธิมนุษยชนในอาเจะห์ โดยเฉพาะกบัฝ่ายรัฐบาล
และทหารอินโดนีเซีย ในช่วงเวลานั้นก็ไดมี้การข่มขู่เจา้หนา้ท่ีมูลนิธิการให้ความช่วยเหลือ
ทางดา้นกฎหมายอินโดนีเซียและ สมาคมการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายเมดาน ซ่ึงมี
ความเก่ียวขอ้งกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชนในอาเจะห์ Alamsyahเล่าวา่เขาไดถู้กพาไปท่ีคุก 
Gaperta เมดานหลายคร้ัง ซ่ึงเป็นผลมาจากการต่อสู้กบัการละเมิดสิทธิมนุษยชนในอาเจะห์ 
ถือเป็นความโชคดีท่ีในขณะนั้น สมาคมการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายเมดาน ไดมี้
เครือข่ายกบัสถานฑูตสหรัฐอเมริกาท่ีจาการ์ตา้ จนกระทัง่กองก าลงัรักษาความปลอดภยัไม่
ท  าเร่ืองแบบนั้นกบัเขาอีก159 นอกจากน้ี Jafar Siddiq Hamzahทนายความของสมาคมการ
ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายเมดานและเป็นประธาน IFA (Internasional Forum for 
Aceh)หลงัจากกลบัมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาถูกลอบา่าโดยคนท่ีทราบช่ือท่ี     เมดาน
ในปี 2001 ศพของเขาถูกพบท่ีสวนในอ าเภอ Tanah karo ทางเหนือของเกาะสุมาตรา160 

 ในช่วงปี 1992-1997 มูลนิธิการให้ความช่วยเหลือทางดา้นกฎหมายอินโดนีเซีย
และ สมาคมการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายเมดาน และไดเ้พ่ิม สมาคมการให้ความ
ช่วยเหลือทางกฎหมาย อาเจะห์ท่ีเปิดอยา่งเป็นทางการในปี 1997 เพ่ือช่วยเหลือเหยือ่ท่ีถูก
ละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีเพ่ิมมากข้ึนในอาเจะห์ หน่ึงในนั้นคือ คดี Mukim Ali Usman คดี 
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Ishak Daud และอ่ืนๆ161 ในขณะนั้น มูลนิธิการให้ความช่วยเหลือทางดา้นกฎหมาย
อินโดนีเซียและ สมาคมการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายเมดานไดป้ระสบความส าเร็จ
ในการด าเนินคดีและไม่ด าเนินคดีซ่ึงเก่ียวกบัการสนบัสนุนสิทธิมนุษยชนในอาเจะห์แมว้า่
สมาคมการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย อาเจะห์ ตั้งแต่ก่อตั้งมาในปี 1995 ยงัคงอยูใ่น
ระดบัการทดสอบและยงัไม่สามารถใชง้านไดจ้ริง ดงันั้นจึงกล่าวไดว้่า สมาคมการให้
ความช่วยเหลือทางกฎหมาย อาเจะห์ในปี 1995-1997 ยงัคงคน้หาตวัตนท่ีแทจ้ริงเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์และวตัถุประสงคข์องอาเจะห์ในขณะนั้น  

 

ช่วงเวลา 1995 - 1998  

สถานการณ์กฎหมายและสิทธิมนุษยชน 

 โดยทัว่ไป การละเมิดสิทธิพลเมืองไดเ้กิดข้ึนบ่อยคร้ังมากข้ึนในสมยัน้ี โอกาส
ในการสนบัสนุนการสิทธิมนุษยชนเม่ือเทียบกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชนแลว้ยงัถือวา่เป็น
โอกาสท่ีนอ้ยมาก อยา่งไรก็ตามไดมี้การเปิดกวา้งมากยิง่ข้ึนเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลง
ทางการเมืองในจาการ์ตา้162  ความมัน่คงทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนในจาการ์ตา้ไดมี้อิทธิพล
อยา่งมากต่ออ านาจของทหารในอาเจะห์  ขณะท่ีจาการ์ตา้ยงัคงหมกมุ่นอยูก่บัการเรียกร้อง
ให้มีการปฏิรูป ภาคประชาสงัคมในอาเจะห์พยายามท่ีจะรวมตวักนัเพ่ือกนัเพ่ือท า
ประชามติ ทหารและรัฐบาลอาเจะห์ถูกท าให้อ่อนแอลงโดยขบวนการการเคล่ือนไหวเพ่ือ
เสรีภาพอาเจะห์ ส าหรับ "ครอบง าการสนบัสนุน " เกือบ 70% ในอาเจะห์ ผลกระทบทาง
การเมืองคือ การปฏิบติัการทางทหารเพ่ือบดขยี้ขบวนการเคล่ือนไหวเพ่ือเสรีภาพและ
สมาชิกไดท้วีความรุนแรงเพ่ิมมากยิ่งข้ึน โดยไม่ค  านึงถึงขั้นตอนทางกฎหมายท่ีมีอยู ่  หน่ึง
ในตวัอยา่งนั้น คือ กรณีของการสงัหารหมู่ Teungku Bantaqiah  พร้อมกบันกัเรียนของเขา 
และการสงัหารหมู่ท่ีใกล้ๆ  KKA (PT. Kertas Kraft Aceh) ทางตอนเหนือของอาเจะห์ 
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 ในสมยัน้ีกฎหมายสิทธิพลเมืองไม่สามารถน ามาใชไ้ด ้ ระบบของรัฐบาลถูก
ด าเนินการโดยระบบปิดและมีการครอบง าโดยทหาร มีกรณีท่ีมีการใชค้วามรุนแรงกบัพล
เรือนเพ่ิมข้ึน อยา่งไรก็ตามมนัยากท่ีจะแกไ้ขในอาเจะห์163 ในบางคร้ังความยติุธรรมทาง
อาญายงัคงมีให้กบัจ าเลยขอ้หากบฏ แมว้า่การท่ีจ  าเลยจะไดรั้บความช่วยเหลือ ตอ้งมี
จดหมายยืน่ยนัมากจาก รัฐบาลเขตปฏิบติัการทางทหาร ท่ีอาเจะห์เสียก่อน โดยเฉพาะจาก
ฝ่ายกองทพัแห่งชาติอินโดนีเซีย164  จ าเลยจะไดรั้บการคุม้ครองจาก NGO ระหวา่งประเทศ
โดยทนัที เช่นจาก องคก์ารนิรโทษกรรมสากล  องคก์รสิทธิมนุษยชนและนกัโทษทางการ
เมืองและท าบนัทึกถึง กระทรวงต่างประเทศ ปรึกษากบักระทรวงท่ีเก่ียวขอ้งรวมถึง
ทหาร165 

 สถานการณ์การปราบปรามไดห้ย ัง่รากลงในอาเจะห์ในเวลานั้นไม่เพียงแต่ใน
ระดบัรากหญา้ แต่ยงัมีโครงสร้างของรัฐบาลพลเรือนในอาเจะห์การตอบสนองต่อเร่ืองน้ีท่ี
ท  าให้จาการ์ตา้166ไดก้ลายเป็นเวทีท่ีพดูกนัถึงเร่ืองสิทธิมนุษยชนอยา่งกวา้งขวาง แมว้า่
ทหารจะยงัมีท่าทีท่ีรุนแรงกบัผูท่ี้ไดรั้บการสนบัสนุนโดยกลุ่มพฒันาเอกชนท่ีจาการ์ตา้ 
เช่นเดียวกนักบัภายนอกอินโดนีเซีย ไดมี้การรณรงคท่ี์จดัข้ึนโดย NGO และ IFA 
(Internasional Forum for Aceh) ท่ีกลา้ท่ีจะเปิดเผยความโหดเห้ียมของทหารอินโดนีเซีย
ในการประชุมระดบัประเทศ167 

โอกาสที่จะท า, กลยุทธ์การสนับสนุน, กลยุทธ์การด าเนินงานและการเปลีย่นแปลง 

 เม่ือแยกออกจากการท างานของทนายความจาก สมาคมการให้ความช่วยเหลือ
ทางกฎหมายเมดาน ช่วงเร่ิมตน้ สมาคมการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย บนัดาอาเจะห์
ไดมี้ส านกังานอยูท่ี่แถว Keudah ท่ีบนัดาอาเจะห์ โดยมีผูอ้  านวยการคือ Darwis, SH 
ในช่วงนั้น สมาคมการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย บนัดาอาเจะห์ ไดอ้ยูใ่นช่วงของการ
ทดลอง และมีส านกังานตั้งอยูท่ี่ Darwis, SH. & Associated. ในงานการเขา้รับต าแหน่ง
ผูอ้  านวยการสมาคมการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย บนัดาอาเจะห์ เม่ือปี 2010 Afridal 
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Darmi กล่าววา่ เคยอภิปรายเก่ียวกบัการไดรั้บมอบอ านาจมาจากมูลนิธิการให้ความ
ช่วยเหลือทางดา้นกฎหมายอินโดนีเซีย ส าหรับการจดัตั้งสมาคมการให้ความช่วยเหลือทาง
กฎหมาย บนัดาอาเจะห์ แมว้า่จะมีอาจารยค์ณะนิติศาสตร์ Unsyiah บางคน อา้งว่าไดรั้บ
มอบอ านาจมาจาก Adnan Buyung Nasution  ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการท่ีมูลนิธิ
ช่วยเหลือทางกฎหมายเช่นกนั อยา่งไรก็ตามการไดม้าซ่ึงอ านาจน้ีก็ไดรั้บการยนืยนักลบัมา
วา่ไดม้อบให้แก่ Darwis, SH เป็นผูอ้  านวยการคนแรกของสมาคมการให้ความช่วยเหลือ
ทางกฎหมาย บนัดาอาเจะห์ หลงัจากนั้นในปี 1997 Abdurrahman Yacob  ไดเ้ขา้รับ
ต าแหน่งแทน Darwis, SH  ตั้งแต่ สมาคมการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย บนัดาอา
เจะห์ไดจ้ดัตั้งข้ึนอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย  และตั้งอยูท่ี่ถนน Perdagangan  ถดัไปจาก
มสัยดิ Baiturrahman บนัดาอาเจะห์ ท่ีรู้จกัวา่เป็น สญัลกัษณ์ของดินแดน Serambi Mekkah 
แห่งน้ี168 

 ในสมยัน้ี โครงการและกิจกรรมของ สมาคมการให้ความช่วยเหลือทาง
กฎหมาย บนัดาอาเจะห์ ยงัคงไดรั้บอิทธิพลอยา่งมากจากนโยบายซ่ึงมีแนวโนม้ท่ีจะมี
ความปลอดภยัในการด าเนินงานในอาเจะห์ นโยบายดงักล่าวมีเง่ือนไขสามารถ
เปล่ียนแปลงไดข้ึ้นอยูก่บั ระดบัความรุนแรงในพ้ืนท่ีท่ีมีต่อบรรดาผูดู้แลสิทธิมนุษยชน 
รวมถึงประชาชนท่ีกลา้ ไม่ใช่เพียงแต่คดัคา้นเท่านั้นแต่ยงักลา้ท่ีวิพากษวิ์จารณ์รัฐบาล
ทหารในยคุนั้น169 เพราะในกรณีน้ี สมาคมการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย บนัดาอา
เจะห์สามารถกล่าวไดว้่ามีแนวโนม้ท่ีทางเนน้ในเร่ืองการให้ความช่วยเหลือในคดีท่ี
เก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิทางเศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม โดยเฉพาะในเขตพ้ืนท่ีอาเจะห์
ตะวนัตกและทางตอนใต ้ ท่ีมีความวุน่วายมากกวา่เม่ือเทียบกบัอาเจะห์ตอนเหนือและ
ตะวนัออก แต่กระนั้นก็ไม่ไดห้มายความวา่ไม่มีคดีความเก่ียวกบัสิทธิพลเมืองทาง
การเมืองท่ีตอ้งดูแล170  นอกจากนั้นกลไกการด าเนินคดีก็เผชิญกบัความเป็นจริงท่ีวา่
ทนายความนั้นมีจ านวนจ ากดัมากท่ียนิดีท่ีจะช่วยเหลือเหยือ่ อนัเน่ืองมาจากสถานการณ์ใน
ยคุสมยันั้น171 
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ในช่วงเวลานั้น จริงๆแลว้สมาคมการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย บนัดาอา
เจะห์ "ยงัไม่พบอุปสรรค "เปรียบไดคื้อ สมาคมการให้ความ ช่วยเหลือทางกฎหมายซ่ึงอยู่
ภายใต ้  มลูนิธิการให้ความช่วยเหลือทางดา้นกฎหมายอินโดนีเซีย การท างานของสมาคม
การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายยงัคงเนน้การด าเนินคดี และรูปแบบของการไม่
ด าเนินการทางคดี มีทางเลือกท่ีค่อนขา้งมากข้ึนหลากหลายวิธีท่ีไม่ใช่การด าเนินคดี172 ใน
การสนบัสนุนสิทธิมนุษยชน แต่เน่ืองจากส่ือในอาเจะห์จะไม่ค่อยมีพ้ืนท่ีส่ือทางการเมือง
และไม่มีอิทธิพลท่ีเพียงพอจึงเป็นเร่ืองท่ียากในอาเจะห์173  อยา่งไรก็ตามการท างานท่ีไม่ใช่
การด าเนินคดีเช่นการตรวจสอบและการจดัเก็บขอ้มูลก็ยงัอยูใ่นกิจกรรมของสมาคม
ช่วยเหลือทางกฎหมายบนัดา อาเจะห์ในขณะนั้น174 

 กลุ่มทนายความเพ่ือสิทธิมนุษยชนไม่ไดท้  างานให้กบัสมาคมการให้ความ
ช่วยเหลือทางกฎหมาย บนัดา อาเจะห์แต่เพียงท่ีเดียวเท่านั้นนอกเหนือจากการช่วยเหลือ
เก่ียวกบักลไกการด าเนินคดีทางกฎหมาย มูลนิธิการให้ความช่วยเหลือทางดา้นกฎหมาย
อินโดนีเซีย ไดจ้ดัการฝึกอบรมดา้นการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนใหก้บันกั
เคล่ือนไหวเพ่ือช่วยเหลือทางกฎหมายและสิทธิมนุษยชนในอาเจะห์ ช่วยประมวลผลและ
วิเคราะห์ขอ้มูลดงักล่าว จนสามารถจดัการรณรงคเ์พ่ือสนบัสนุนสิทธิมนุษยชน175 

 ความส าเร็จและการเปล่ียนแปลงในส่ิงท่ี มูลนิธิการให้ความช่วยเหลือทางดา้น
กฎหมายอินโดนีเซีย สมาคมการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย บนัดา อาเจะห์ และ
เครือข่าย มนัไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปธรรม หลายความส าเร็จท่ีมีผลกระทบหลายอยา่ง 
เช่น การถอนความชอบท าของบทบาททหารในอาเจะห์ และการเสริมสร้างความเช่ือมัน่
ให้กบัผูท่ี้ตกเป็นเหยือ่ของความขดัแยง้และภาคประชาสงัคมอ่ืนๆในการเปิดเผยความ
จริง176 

 ความเป็นไปของ สมาคมการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย บนัดา อาเจะห์ 
หลงัจากเปล่ียนผูอ้  านวยการจาก Darwis, SH เม่ือปี 1997Abdurrahman Yacobลาออกจาก
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ต าแหน่งในปี 1998 และ Syarifah Murlina ไดข้ึ้นแทนชัว่คราวก่อนท่ีจะมีการเลือกตั้ง
ผูอ้  านวยการคนใหม่ ในขณะนั้นมลูนิธิการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย อินโดนีเซีย ได้
ส่งผูดู้แล Manarman แนวทางการท างานมีความสอดคลอ้งกบัพนัธกิจและวิสยัทศัน์ของ
มูลนิธิการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายอินโดนีเซีย/กฎหมาย บนัดา อาเจะห์ ให้สอด
คลอ้กบัเป้าหมายของความขดัแยง้ท่ีกวา้งข้ึนในการละเมิดสิทธิพลเมืองและการเมืองเป็น
ทกัษ่ีช ่าชองในขณะนั้น  นอกจากน้ี Munarman ก็ยงัเป็นผูป้ระสานงาน KontraS อาเจะห์ 
แทน Iqbal Farabi177 

 

ช่วงเวลา 1998-2005  

สถานการณ์กฎหมายและสิทธิมนุษยชน 

 ในยคุสมยัน้ี ความขดัแยง้เร่ิมรุนแรงมีการต่อสู้โดยใชอ้าวธุเพ่ิมมากข้ึน ในช่วง
น้ีกลไกการใชค้วามรุนแรงของทั้งสองฝ่ายเป็นระบบมากยิ่งข้ึน โดยปกติจะไม่มีขอ้จ ากดั 
เร่ืองน้ียิ่งท  าให้สถานการณ์ทางสังคมและการเมืองท่ีอาเจะห์เลวร้ายลงไปอีก นอกจากน้ียงั
ท าให้บรรยากาศทางการเมืองท่ีจาการ์ตา้ไร้เสถียรภาพ จนขบวนการการเคล่ือนไหวเพื่อ
เสรีภาพของเสรีภาพในอาเจะห์ยิง่ใชอิ้ทธิพลเพ่ือให้ไดเ้สียงสนบัสนุน  

 หลงัจากสมยัการปฏิรูป รัฐบาลอินโดนีเซียไดแ้สดงให้เห็นถึงการปราบปราม
ขบวนการเคล่ือนไหวเพ่ือเสรีภาพท่ีอาเจะห์และบรรดาผูส้นบัสนุนอยา่งเฉียบขาด ความ
จริงเร่ืองน้ีเป็นทางเปิดทางให้ทหารส าหรับการด าเนินการต่อตา้นมนุษยชาติท่ีอาเจะห์ ไม่
เพียงแต่กลุ่มสมาชิกการเคล่ือนไหวเพ่ือเสรีภาพ แต่ยนัรวมถึงบรรดานกัเคล่ือนไหวท่ี
ต่อตา้นการกระท าและการปราบปรามทางทหาร และประชาชนผูบ้ริสุทธ์ิก็ตกเป็น
เป้าหมายดว้ยเช่นกนั  
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ฉันไม่ใช่สมาชิกของสมาคมช่วยเหลือทางกฎหมาย บันดา
อาเจะห์ แม้ว่าฉันจะไปท่ีส านักงานสมาคมช่วยเหลือทาง
กฎหมาย บันดาอาเจะห์ ท่ีข้างมัสยิด Raya Baiturrahman. 
หลายคร้ังท่ีส านักงานน้ัน เม่ือก่อนคึกคัก มีบรรดานัก

เคล่ือนไหวและทนายความท่ีดุแลเร่ืองสิทธิมนุษยชน พราะ
ในขณะน้ันส านักงานสมาคมช่วยเหลือทางกฎหมาย บันดา

อาเจะห์เคยเป็นสถานท่ีท าประชามติ                                       

       (ให้สัมภาษณ์โดย Pak Abdullah saleh  )  

 ในดา้นอ่ืนๆ การเปล่ียนหวัหนา้ชุดคอมมอนโด ผูบ้ญัชาการขบวนการ
เคล่ือนไหวเพื่อเสรีภาพอาเจะห์ จาก Abdullah Syafei ท่ีถูกา่าตามท่ี Cubo, Pidie 
เปล่ียนเป็น Muzakkir Manaf ในปี 2002 การเปล่ียนแปลงอยา่ชา้ๆ น ามาซ่ึงความความเห็น
อกเห็นใจจากชุมชน บรรดาสมาชิกกลุ่มการเคล่ือนไหวเพ่ือเสรีภาพอาเจะห์ ไดข้อเก็บภาษี 
Nanggroe จากประชาชนแมจ้ะดว้ยการบงัคบัก็ตาม เร่ืองน้ีท าให้ชาวบา้นเปรียบเสมือน 

"ตกบนัไดและโดนขั้นบนไดท้บัอีกคร้ัง                "  ตามค ากล่าว จากค าพดูของ 
Abdullah Saleh ตั้งแต่ปี 1998 ถึงปี 2004 สถานการณ์ทางกฎหมายท่ีอาเจะห์ยิง่ย  า่แยลง 
และเม่ือเทียบกบัยคุของการปกครองโดยทหาร กฎหมายเปรียบเสมือนอาวุธท่ีใชล้งโทษ
นกัโทษกบฏ แมว้า่หลงัจากลงจากท่ีซูฮาร์โตลงจากอ านาจไดมี้การา่าโดยปราศจาก
ความชอบธรรม (วิสามญัาาตกรรม )และการทรมานโดยไม่ค  านึงถึงหลกัความถูกตอ้งตาม
กฎหมายเพ่ิมมากข้ึนใน Nanggroe Serambi Mekkah   

 ไม่ใช่
เพียงแค่ฝ่าย 
ขบวนการการ
เคล่ือนไหวเพื่อ
เสรีภาพอาเจะห์
เท่านั้น แต่ภาค
ประชาสงัคมและ
บรรดานกั
เคล่ือนไหวเพื่อสิทธิ
มนุษยชนก็กลายเป็น
เหยือ่ของความป่าเถ่ือนของทหาร178 นอกจากสถานการณ์ความขดัแยง้ก็ไดบ้งัคบัให้ผู ้
บงัคบักฎหมาย เช่น ผูพิ้พากษาและอยัการให้อพยพออกจาก         อาเจะห์ จนกระทัง่
จ  านวนเจา้หนา้ท่ีตุลาการลดลง และท าให้กระบวนการยติุธรรมดูไม่มีความชดัเจนและไม่
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มีอ านาจ Afridal Darmiกล่าววา่ ในช่วงนั้น ศาลไดข้าดแคลนผูพิ้พากษาจนกล่าวไดว้่าไม่มี
กฎหมายเลย  หากมีการจะมีการพิจารณาคดีก็จะน าโดยผูพิ้พากษาในระดบัเดียวกนั เร่ืองน้ี
มีสาเหตุมาจากการขาดการรับประกนัความปลอดภยัให้กบับรรดาผูพิ้พากษาและ
ครอบครัวของพวกเขา179Afridal Darmi ไดก้ล่าวเพ่ิมเติมวา่ บางคร้ังเม่ือจะมีการพิจารณา
คดีในวนัพรุ่งน้ี ท่ีศาลนอกเมืองบนัดา อาเจะห์ ก็จะมีเครือข่ายทหารมาอยูท่ี่บริเวณถนนท่ี
จะมุ่งหนา้ไปยงัศาล  เห็นไดช้ดัวา่น่ีคืออุปสรรคอยา่งหน่ึงของสมาคมการให้ความ
ช่วยเหลือทางกฎหมายบนัดา อาเจะห์ ท่ีจะให้ความช่วยเหลือแก่ลูกคา้ของพวกเขา180 

 ในขณะนั้นในความคิดของ Ari Maulana การท างานในส่วนท่ีไม่ใช่การ
พิจารณาคดีของสมาคมการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายบนัดา อาเจะห์ ตอ้งหยดุท างาน 
เน่ืองจากมีการคุกคามบรรดานกัเคร่ืองไหวเพ่ือสิทธิมนุษยชนท่ีเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่ง คือ กลุ่มสมาชิกสมาคมการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายท่ีอาเจะห์ นอกจากน้ี
ในมุมมองของประชาชนท่ียอมแพก้บัสถานการณ์ความขดัแยง้น้ี ต่างตอ้งการแยกตวัออก
จากการเป็นการเป็นรัฐหน่ึงของประเทศอินโดนีเซียบรรดานกัเคล่ือนไหวก็ถูกทหารไล่จบั 
จนกระทัง่พวกเขาตอ้งหนีและหาท่ีหลบซ่อนท่ีปลอดภยัจากความโหดเห้ียมของทหาร181 
เร่ืองน้ีคลา้ยกบัค  าพดูของ  Afridal Darmi แมว้า่ในกลุ่มพวกเขาจะมีการสนบัสนุนเพ่ิมมาก
ข้ึน แต่ในระดบัรากหญา้ก็ยงัมีอุปสรรคท่ียิง่ใหญ่ในการท างาน แมก้ระนั้นการท างานก็ไม่
หยดุ ยงัคงมีการอภิปรายเล็กๆ การตรวจสอบและการเก็บขอ้มูลต่างๆ การรณรงคใ์นระดบั
นานาชาติ จนถึงในระดบัสหประชาชาติและสหภาพยโุรป  
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ก่อนปี 1999 หลงัจากท่ี Munarman จะขึน้มาเป็นผู้อ านวยการ
สมาคมการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย บันดาอาเจะห์ 
การท างานของสมาคมการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย 
บันดาอาเจะห์ กย่ิ็งกว้างมากขึน้ ท้ังในการด าเนินคดีและ
ไม่ใช่การด าเนินคดี ผมได้รับคัดเลือกจากองค์กรนักศึกษา
เพ่ือประชาชน เพ่ือช่วยดแูลเก่ียวกับ เร่ืองท่ีไม่ใช่การ

ด าเนินคดี ขณะนั้นเราได้จัดท ารูปแบบการสนับสนุนท่ีไม่ใช่
ในรูปแบบของการด าเนินคดีแบบใหม่ให้กับสมาคมการให้
ความช่วยเหลือทางกฎหมาย บันดาอาเจะห์ ซ่ึงส่วนใหญ่

ยังคงใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน  

(ให้สัมภาษณ์โดย  Maulana, 26/6/2014  )  

โอกาสที่จะท า, กลยุทธ์การสนับสนุน, กลยุทธ์การด าเนินงานและการเปลีย่นแปลง 

 ในสมยัน้ีแมว้า่อุดมการณ์ของภาคประชาสงัคมจะมีการพฒันาแต่ก็ยงัขาดความ
เช่ือถือจากรัฐบาลอินโดนีเซีย ส าหรับการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ในอาเจะห์อยา่งมี
เกียรติ แมว้า่ความ
เป็นกลางของ
สมาคมการให้
ความช่วยเหลือทาง
กฎหมาย บนัดาอา
เจะห์จะเป็นฝ่าย
ตรงขา้มท่ี
ซ่ือสตัย์182ก็ตาม 
ขณะนั้นสมาคม
การให้ความ
ช่วยเหลือทาง
กฎหมาย ยงัคงดูแล
ท่ีอาเจะห์เป็นอยา่งดี 
แมว้า่ทหารยงัคงปกครองอยู ่  แมว้่าบทบาทและการท างานของ สมาคมการให้ความ
ช่วยเหลือทางกฎหมายบนัดาอาเจะห์จะยงัคงด าเนินไปอยา่งสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์และ
พนัธกิจของ มูลนิธิการให้ความช่วยเหลือทางดา้นกฎหมายอินโดนีเซีย สมาคมการให้
ความช่วยเหลือทางกฎหมาย ท่ีตอบสนองต่อสถานการณ์ในพ้ืนท่ีในขณะนั้น ซ่ึงมุ่งเนน้ไป
ท่ีการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในการปฏิบติัตามสิทธิพลเมือง เศรษฐกิจ สงัคม และ
วฒันธรรม ในทางปฏิบติัสมาคมการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย อาเจะห์ ไดช่้วยเหลือ
ประมาณ 80 คดีท่ีเก่ียวขอ้งการสิทธิพลเมือง และอีก 20% เป็นคดีท่ีเก่ียวกบัสิทธิทาง
เศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม ในขณะนั้นสมาคมการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย อา
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เจะห์ ยงัอยูภ่ายใตก้ารดูแลของ Munarman ท่ีเคล่ือนไหวทั้งในแนวทางการด าเนินคดีและ
ไม่ใช่การด าเนินคดี Ari Maulana ไดก้ล่าววา่ สมาคมการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย 
อาเจะห์ ประสบความส าเร็จอยา่งน่าพอใจ โดยมีเครือข่ายซ่ึงก็คือประชาชนอาเจะห์และ
เครือข่ายภาคประชาสงัคมอ่ืนๆ นอกจากน้ี สมาคมการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย อา
เจะห์ยงัไดผ้ลกัดนัความช่วยเหลือให้กบัองคก์ร SPKP-HAM , NGO-HAM และ Kontras 
ท่ีอาเจะห์183  ในความคิดเห็นของ Afridal Darmi , Munarman อยูท่ี่สมาคมการให้ความ
ช่วยเหลือทางกฎหมาย อาเจะห์ จนกระทัง่เดือนมีนาคม ปี 2000 หลงัจากนั้น Rufriadi 
ไดรั้บการเลือกให้เป็นผูอ้  านวยการ สมาคมการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย อาเจะห์ 
จนถึงปี 2002 ต่อจากนั้น Syarifah Murlinaด ารงต าแหน่งจนถึงปี 2004 ในปี 2004 Afridal 
Darmiไดรั้บการเลือกให้เป็นผูอ้  านวยการ สมาคมการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย แต่
เขาตอ้งไปเรียนต่อท่ีสหรับอเมริกา และ Syarifah Murlinaไดข้ึ้นเป็นรักษาการผูอ้  านวยการ 

 ในการเคล่ือนไหวเพื่อท า ประชามติในอาเจะห์ในปี 1998-1999 สมาคมการให้
ความช่วยเหลือทางกฎหมาย อาเจะห์ เคยเป็นสถานท่ีท าประชามติ ตอนนั้นส านกังานของ
สมาคมการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายบนัดา อาเจะห์ ยงัตั้งอยูท่ี่ตลาดอาเจะห์ ขา้งๆ
มสัยดิ Raya Baiturrahman ซ่ึงเคยเป็นศูนยก์ารประชุมเยาวชนและนกัศึกษาแห่งชาติ อา
เจะห์ ซ่ึงมีความคิดท่ีจะท าประชามติในปี 1999  ความคิดเห็นของ Abdullah Saleh ซ่ึงเป็น
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรของอาเจะห์และเคยดูแลเก่ียวกบัคดีสงัหารหมู่ท่ี Tengku 
Bantaqiah ทางตอนใตข้องอาเจะห์ ในความคิดของ สมาคมการให้ความช่วยเหลือทาง
กฎหมาย บนัดาอาเจะห์ถูกใชเ้ปรียบเสมือนเป็นสถานท่ีรวมของเหล่าทนายความและ
ผูส้นบัสนุนสิทธิมนุษยชนและต่อตา้นการใชค้วามรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในอาเจะห์ใน
ขณะนั้น184 

 ดงัเช่นไดก้ล่าวไปแลว้วา่ การเพิกถอนเขตปกครองโดยทหารออกจากท่ีอาเจะห์
เป็นการส้ินช่วงเวลาแห่งความรุนแรงท่ีอาเจะห์ ในยคุน้ีขบวนการเคล่ือนไหวเพ่ือเสรีภาพ
ของอาเจะห์ยิง่มีความแขง็แกร่งเพ่ิมมากข้ึน การกลบัมาของกองก าลงัติดอาวุธของพวกเขา
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ในการฝึกอบรมบุคลากรในลิเบียและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของภาคประชาสงัคมท่ี
เรียกร้องให้มีการจดัลงประชามติในอาเจะห์  ท าให้รัฐบาลสูญเสียอ านาจในเกือบทุกพ้ืนท่ี
ของจงัหวดัอาเจะห์185 

 ฝ่ายดูแลดา้นการรักษาความปลอดภยัซ่ึงด าเนินการโดยทหารไดรั้บมือกบั
ขบวนการเคล่ือนไหวเพ่ือเสรีภาพอาเจะห์และบรรดากลุ่มผูส้นบัสนุน  หลงัจากการยกเลิก
เขตปกครองโดยทหารในอาเจะห์ประมาณ 7 เดือน ในเดือนสิงหาคม 1998 ประชาชนพล
เรือน 447 คน และ 87 คนสมาชิกหน่วยรักษาความปลอดภยั ไดเ้สียชีวิต และอีกกวา่ 144 
คนท่ีหายตวัไป186 รวมถึงบรรดานกัเคล่ือนไหวท่ีตกเป็นเหยือ่ สมาชิกสมาคงการให้ความ
ช่วยเหลือทางกฎหมาย บนัดาอาเจะห์ก็ไดรั้บการคุกคามจากทหารเช่นกนั มีจ  านวนไม่นอ้ย
เลยท่ีถูกา่าและหายตวัไปในช่วงหลงัจากท่ียกเลิกเขตปกครองโดยทหาร รวมถึง Jafar 
Siddiq Hamzah ประธานInternational Forum for Aceh (IFA) ซ่ึงพบศพท่ี เมดาน และ 
Musliadi ผูป้ระสานงานองคก์รการเคล่ือนไหวของนกัศึกษาและเยาวชนอาเจะห์ตะวนัตก 
(KAGEMPAR) โดยศพของเขาถูกพบท่ี Senapetอาเจะห์ตอนกลางMukhlis และ Zulfikar
เจา้หนา้ท่ีของ Link for Community Development (LCD) ซ่ึงยงัไม่พบศพจนกระทัง่ปัจจุบนั 
บรรดานกัเคล่ือนไหว 
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ส านักงานสมาคมการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายบดั
ดาอาเจะห์เคยถกูบุกโดยต ารวจขณะน้ันส านักงานตั้งอยู่ ท่ี 
Seutuiและ Rufriadi เป็นผู้อ านวยการ ซ่ึงเกิดขึน้ในสมัย
ของ Megawati Soekarno Putri มีอ านาจในปี 2001 
ในขณะน้ันกลางส านักงานมีการรณรงค์ การต่อต้านทหาร 

(ให้สัมภาษณ์โดยAri Maulana) 

ในขณะน้ัน ผม(Afridal Darmi) เข้าส านักงานสาย  ผม
เห็นเพ่ือนร่วมงานถกูจับกุมตัว และทหารได้ขนข้อมูล
ท้ังหมดของสมาคมการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย 
บันดาอาเจะห์ ออกไป ตอนน้ันมีเจ้าหน้าท่ีของหน่วย

รักษาความปลอดภยัถามผลว่า "คุณเป็นใคร "ผมตอบไป
ว่า "ผมเป็นทนายความของพวกเขาท่ีคุณจับไป"  

(ให้สัมภาษณ์โดยAfridal Darmi) 

จ านวนมากท่ี
กลายเป็นเหยือ่ท่ีถูก

กล่าวหาและตราหนา้
ซ่ึงหลายคร้ังน ามาสู่
อาชญากรรมส่วน

บุคคลและองคก์รท่ี
ท างานในการป้องกนั

พ้ืนท่ีของสิทธิ
มนุษยชนและความ

ช่วยเหลือดา้น
มนุษยธรรม187  ส่ิงท่ี
น่าสนใจ คือ หน่ึงใน

องคก์รภาคประชา
สงัคมท่ีให้การ

สนบัสนุนเร่ืองปัญญา
สิทธิมนุษยชนในอา

เจะห์ ท่ีช่ือวา่ สมาคม
การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย บนัดาอาเจะห์ ท่ีมีส านกังานเป็นของตนเองให้อยูใ่น
สายตาของรัฐบาล เปรียบเสมือนบุคลากรทางกฎหายท่ีซ่ือสตัย ์ และยงัมีช่ือท่ีเปิดเผยอีก 
เช่น Adnan Buyung Nasution, Todung Mulya Lubis, Abdul Hakim Garuda Nusantara 
dan Hendardi ในระดบัชาติ (YLBHI)สมาคมการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย บนัดาอา
เจะห์สามารถกล่าวไดว้่า เป็นอิสระในการตดัสินใจการให้ความสนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ
เม่ือเทียบกบักลุ่มองคก์รอ่ืนๆ ในโครงการ JRP-HAM (เครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษสิ์ทธิ
มนุษยชน  )สมาคมการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย บนัดาอาเจะห์ ไดใ้ห้ความรู้แก่
นกัวิจยัและภาคประชาสงัคม โดยเฉพาะอยา่งยิง่จากพ้ืนท่ีนอกบนัดาอาเจะห์เพ่ือให้
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ครอบคลุมคุม้ครองสิทธิมนุษยชนของคนอาเจะห์หน่ึงในกิจกรรมคือการฝึกอบรมระบบ
การเตือนภยัล่วงหนา้ท่ีเพ่ือจะแสวงหาคน้หาและช่วยเหลือการตกเป็นเหยือ่ของการถูก
บงัคบัให้สูญหายโดยทหาร แมว้า่บรรดานกัวิจยั จะไม่ใช่ทหาร แต่พวกเขาเป็นท่ีรู้จกัใน
ชุมชนในเช่ือวา่ "ureung LBH  "หรือ คนของสมาคมการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย 
และพวกเขายงัท าบตัรประจ าตวัเพ่ือท ากิจกรรมของพวกเขา เร่ืองน้ีท าครอบคลุมพ้ืนท่ีเป็น
บริเวณท่ีมีความขดัแยง้ทั้งหมด และปรับปรุงทรัพยากรท่ีมีอยูใ่ห้มีประสิทธิภาพ188 

 สถานการณ์น้ีเปล่ียนแปลงหลงัจากท่ีสึนามิพดัเขา้ใส่อาเจะห์ในวนัท่ี 26 
ธนัวาคม 2004 ซ่ึงสร้างความเสียหายบริเวณชายฝ่ังเป็นบริเวณกวา้งและคร่าชีวิตชาว        
อาเจะห์ไปกว่า 200,000 คน  ภยัพิบติัน้ีไดก้ดัเซาะแผลลึกของคนอาเจะห์หลงัจากท่ีเผชิญ
กบัความขดัแยง้มาเป็นเวลานาน  สมาคมการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย บนัดาอา
เจะห์ ในขณะนั้นส านกังานไดต้ั้งอยูท่ี่ Merduati จากเหตุการณ์คร้ังนั้นไดมี้การสูญเสียท่ี
ยงัคงอยูใ่นความทรงจ า คือ Syarifah Murlina, SH. เขาเป็นทนายความของสมาคมการให้
ความช่วยเหลือทางกฎหมายท่ีผา่นเส้นทางการต่อสู้ท่ียาวนานและการช่วยเหลือเร่ืองคดี
ความเก่ียวกบัความรุนแรงในอาเจะห์ หลงัจากการสูญเสีย Syarifah Murlina, SH. ต าแหน่ง
ทางสมาคมการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายก็วา่งอยูเ่ป็นเวลาหลายเดือน  เร่ืองน้ีไม่ได้
ต่างจากการท าลายส านกังานสมาคมการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย บนัดาอาเจะห์ 
ขอ้มูลทั้งหมดไดห้ายไปเพราะคล่ืนยกัษสึ์นามิ ท่ีท  าลายบริเวณ Merduati และบริเวณ
ใกลเ้คียงทั้งหมด ในสมยันั้นผูด้  ารงต าแหน่งรักษาการผูอ้  านวยการคือ Rufriadi, SH189 

 ในบริบทของสนัติภาพในอาเจะห์ ภยัพิบติัท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดในศตวรรษท่ี 20น้ี ได้
ท  าให้การแกไ้ขปัญหาความรุนแรงในอาเจะห์ ผา่นไปไดอ้ยา่ง 'ราบล่ืน' และมีเกียรติความ
สนใจจากทัว่โลกมุ่งไปท่ีอาเจะห์ การไหลบ่าเขา้มาของอาสาสมคัรและบุคลากรทหารจาก
ต่างประเทศ คนทอ้งถ่ิน ระดบัชาติและนานาชาติ ไดเ้ขา้มาในอาเจะห์ การเขา้มาน้ีท าให้
การใชพ้รบ .ฉุกเฉินท่ีประกาศใชต้ั้งแต่ เดือนพฤษภาคม ปี 2004 ตอ้งยกเลิกไป และ
แกปั้ญหาความขดัแยง้ในอาเจะห์ไดอ้ยา่งรวดเร็วและสง่างามเพ่ือท่ีจะไม่เป็นการจ ากดั การ
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เคล่ือนไหวของอาสาสมคัร  และผูป้ฏิบติังานดา้นมนุษยธรรมในการช่วยผูป้ระสบภยัสึนา
มิ190ในท่ีสุดทั้ง 2 ฝ่ายท่ีต่อสู้กนัมา คือ ขบวนการการเคล่ือนไหวเพ่ือเสรีภาพในอาเจะห์
และรัฐบาลอินโดนีเซีย ก็ไดล้งนามในขอ้ตกลงสนัติภาพ ในรูปแบบของบนัทึกความเขา้ใจ 
)MOU) ซ่ึงลงนามท่ีเมือง Helsinki ประเทศฟินแลนด ์ในวนัท่ี 15 สิงหาคม 2005 โดยมีคน
กลางผูไ้กล่เกล่ีย คือ Martti Ahtisaari ท่ีน่าเสียดาย คือ ใน  MOU Helsinki นั้น ไม่ไดเ้ขียน
เก่ียวกบับทบาทโดยตรงของภาคประชาสงัคม แต่ทวา่บทบาทของภาคประชาสงัคม 
โดยเฉพาะองคก์รสถาบนั Swadaya Masyarakat  ซ่ึงมีส่วนร่วมอยา่งมากในการกดดนั
รัฐบาลในเจรจาสนัติภาพ และรณรงคก์รณีของอาเจะห์ในต่างประเทศ 

 

ช่วงเวลา  2005-2009  

 สถานการณ์ในอาเจะห์และบทบาทของสมาคมการให้ความช่วยเหลือทาง
กฎหมายไดเ้ปล่ียนแปลงไปอยา่งมาก น่ีเป็นจุดส้ินสุดความขดัแยง้ระหว่าง ขบวนการการ
เคล่ือนไหวเพื่อเสรีภาพในอาเจะห์และรัฐบาลอินโดนีเซีย ดว้ยการลงนามใน บนัทึกความ
เขา้ใจ )MOU)  เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2005 ท่ีเมือง Helsinki ซ่ึงความราบล่ืนน้ีเกิดข้ึนได้
เพราะ ภยัพิบติัสึนามิท่ีซดัถล่มอาเจะห์ บทบาทใหม่ในการดูแลความสงบให้เกิดข้ึนมาอีก
คร้ังในอาเจะห์กลายเป็นงานของทุกภาคส่วน รวมถึง สมาคมการให้ความช่วยเหลือทาง
กฎหมาย บนัดาอาเจะห์ ดว้ยเช่นกนั ในช่วงน้ีสมาคมการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย 
บนัดาอาเจะห์ไดมี้หลายฝ่ายเขา้มาเก่ียวขอ้งในโครงการ transitional justice ความยติุธรรม
ในยคุเปล่ียนผา่น และการฟ้ืนฟหูลงัผา่นเหตุการณ์สึนามิ ตลอดช่วงเวลาน้ีไดดู้แลคดีท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสิทธิพลเมือง และการเมือง ราว 40% และส่วนมากยงัคงยุง่อยูก่บัคดีสิทธิ
มนุษยชนสมยัท่ีผา่นมา ในขณะสิทธิทางเศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม 60% และส่วน
ใหญ่เป็นคดีท่ีเก่ียวกบัสิทธิท่ีจะไดรั้บในการเยยีวยาจากภยัสึนามิ สิทธิท่ีดิน และอ่ืนๆ191 
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 สมาคมการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย บนัดาอาเจะห์ ไดรั้บการจดัตั้งข้ึน
ละพฒันาโดยใชแ้นวทางคลา้ยกบั การช่วยเหลือดา้นโครงสร้างทางกฎหมาย ในช่วงน้ี
สถานการณ์เป็นประชาธิปไตยในยคุของการเปล่ียนผา่น การเลือกตั้งและการละเมิด 
เช่นเดียวกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มซ่ึงกลายเป็นประเด็นส าคญัในยคุของผูน้ า Irwandi (2007-
2012) และ‘Doto’ Zaini Abdullah (2013-17)การช่วยเหลือเร่ืองคดีสิทธิพลเมือง และ
การเมือง คิดเป็น 80% และ คดีสิทธิเศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม ประมาณ 20%  

 ในช่วงสมยัน้ี การท างานและกลยทุธ์ของสมาคมการให้ความช่วยเหลือทาง
กฎหมาย บนัดาอาเจะห์ มีความคลา้ยคลึงกบั การช่วยเหลือดา้ยโครงสร้างทางกฎหมาย ซ่ึง
มีการเปล่ียนแปลงเป็นพลวตัข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ในขณะนั้น ความคิดเห็นของ  Tandiono 
BP (2013) มี 4 จุด ในการช่วยเหลือทางดา้นกฎหมายท่ีสอดคลอ้งกบัความคิดริเร่ิมท่ีจะท า  
ไดแ้ก่  pro bono publico, สิทธิพลเมือง (NGO ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย ), ประเทศ 

(โดยผา่นรัฐบาลส่วนกลางและทอ้งถ่ิน ) ตลอดจนตวัแทนการพฒันาระหว่างประเทศ192   
ในมุมมองดา้นบน บทบาทของสมาคมการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย บนัดาอาเจะห์
ในช่วงเวลาของความขดัแยง้เนน้เป็นองคก์รภาคประชาสงัคม (ให้ความช่วยเหลือดา้น
กฎหมาย NGO  )เม่ือเปรียบเทียบกบั pro bono publico ท่ีมีลกัษณะเป็นเพื่อสาธารณะ และ
ช่วงหลงัความขดัแยง้สมาคมการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย บนัดาอาเจะห์ มีการ
พฒันามากข้ึน ไม่ใช่แค่เป็นอิสระ แต่ยงัมีการท างานร่วมกนักบัรัฐบาลและ  ประชาคม
ระหวา่งประเทศ สมาคมการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายบนัดาอาเจะห์ ไดมี้ส่วนร่วม
ในโครงการ ความยติุธรรมในช่วงหลงัการเปล่ียนแปลง การฟ้ืนฟจูากคล่ืนยกัษสึ์นามิ การ
เปล่ืยนแปลงประชาธิปไตย และปัญหาส่ิงแวดลอ้ม  

 ท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนั คือ บทบาทของ สมาคมการให้ความช่วยเหลือทาง
กฎหมายบนัดาอาเจะห์ เป็น Non Governmental Organization (NGO) ท่ีเปรียบเสมือน
กระดูกสนหลงัของภาคประชาสงัคม ซ่ึงมีส่วนเป็นอยา่งมากในการให้ความช่วยเหลือ
ทางดา้นกฎหมายแก่คนท่ียากจนและเปนคนชายขอบในอาเจะห์ แมว้า่ สมาคมการให้
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ความช่วยเหลือทางกฎหมายบนัดาอาเจะห์จะไม่สามารถยืน่อยูล่  าพงัโดยปราศจากบทบาท
ของเครือข่ายและภาคประชาสงัคมอ่ืนๆได ้  เครือข่าย NGO อ่ืนๆ เช่น มลูนิธิการให้ความ
ช่วยเหลือทางดา้นกฎหมายอินโดนีเซีย  /สมาคมการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย
ส านกังานใหญ่ ,Walhi, Kontras, Koalisi NGO-HAM, KARMA, ACSTF, SIRA,และอ่ืนๆ 
รวมถึงบทบาทของส่ือและสถาบนัการศึกษามีส่วนส าคญัต่อการด ารงอยูข่อง สมาคมการ
ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย บนัดาอาเจะห์ในช่วงของความขดัแยง้ท่ีรุนแรงอาเจะห์ 

 แต่ท่ีน่าสนใจเป็นองคก์รพฒันาเอกชน ( NGO), สมาคมการให้ความช่วยเหลือ
ทางกฎหมาย บนัดาอาเจะห์ไม่เคยสนบัสนุนกลุ่มทหารใด ๆ ในความขดัแยง้รุนแรงในอา
เจะห์  การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย บนัดาอาเจะห์เคล่ือนไหวในแนวทางท่ี
สอดคลอ้งกบัวิสยัทศัน์และพนัธกิจ ในการให้ความช่วยเหลือปกป้องแนวทางการบงัคบัใช้
กฎหมายในสงัคม ส่งเสริมทางทางออ้มให้เกิดสนัติภาพในอาเจะห์ ในช่วงหลงัวิกฤตความ
ขดัแยง้ ช่วงหลงัการเกิดสึนามิ ) สมาคมการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย บนัดาอาเจะห์ 
จะเนน้ในเร่ืองการเคล่ือนไหวเพ่ือพฒันาอาเจะห์ให้ดีข้ึน ในมุมมองของกฎหมายและสิทธิ
มนุษยชน 
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 B. เหตุการณ์ของตมิอร์เลสเต้ 

บทน า    

 ติมอร์ - 
ติมอร์ คือ จงัหวดัใน
ล าดบัท่ี  27 ของ
ประเทศอินโดนีเซีย 

ในช่วงปี 1976-1999 
เม่ือเป็นสมาชิก

สหประชาชาติ พวก
เขาไดต้ดัสินใจท่ีจะ
ใชช่ื้อภาษาโปรตุเกส
วา่ "Timor Leste" ซ่ึง

เป็นช่ืออยา่งเป็น
ทางการ ติมอร์เป็น
เอกราชอยา่งเป็น 

ทางการเม่ือวนัท่ี  20 พฤษภาคม 2002 และไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น ติมอร์ เลสเต ้

 ในปี 2005 จ านวนประชากรของติมอร์ เลสเต ้มีจ  านวนประมาณ 1,040,880 คน
ประชาชนติมอร์เลสเตมี้ลกัษณะคลา้ยลูกคร่ึงระหวา่ง มลาย ูกบั แอฟริกา และอาจจะมีเช้ือ
สายของโปรตุเกสอยูบ่า้ง  คนติมอร์ เลสเตโ้ดยส่วนใหญ่นบัถือศาสนา คริสตค์าทอลิก 
(93%) , โปรแตสแตนท(์3%),  อิสลาม (1%),  พทุธและฮินดู  (1%),  อ่ืนๆ (0.5%)  ความ
เช่ือทอ้งถ่ิน  (2%) เพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่นบัถือศาสนาคริสต ์ นิกายคาทอลิก ใน
ปัจจุบนัท่ี 3 สงัามณฑล  ไดแ้ก่ Dili,Baucau และ Maliana ท่ีเพ่ิงจะก่อตั้งเม่ือวนัท่ี  30  

ท่ีมา: จากแหล่งขอ้มูล 

TIMOR LESTE 
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มกราคม  2010 โดย PausBenediktus XVI สภาพภูมิประเทศของติมอร์ เลสเตป้กคลุมดว้ย
ภูเขาเป็นส่วนใหญ่ เช่นเดียวกบัติมอร์ตะวนัตก  

ภายใตรั้ฐธรรมนูญ ติมอร์ เลสเต ้ มีภาษาราชการ 2 ภาษา คือ ภาษาเตตุน และ 
ภาษาโปรตุเกส  นอกจากน้ีในรัฐธรรมนูญยงัเขียนให้ภาษาองักฤษและภาษาอินโดนีเซีย
เป็นภาษาท่ีใชใ้นท างาน ในทางปฏิบติัในชีวิตจริง ประชาชนจ านวนมากใชภ้าษาเตตุน 
และโปรตุเกส เป็นภาษาพดู ในขณะท่ีภาษาอินโดนีเซียถูกใชเ้ป็นภาษาเขียน ตวัอยา่งเช่น 
เด็กนกัเรียนมธัยมปลายยงัคงใชภ้าษาอินโดนีเซียส าหรับสอบปลายภาค นกัศึกษาและ
อาจารยจ์  านวนมากท่ีใชภ้าษาอินโดนีเซียในการเรียนการสอนและในการเขียงเรียงความ
วิชาการ นอกจากน้ียงัมีภาษาทอ้งถ่ินอีกหลายภาษา เช่น Bekais, Bunak, Dawan, Fataluku, 
Galoli, Habun, Idalaka, Kawaimina, Kemak, Lovaia, Makalero, Makasai, Mambai, 
Tokodede, dan Wetarese. 

 ภายใตรั้ฐบาลซูฮาร์โต มีการห้ามใชภ้าษาโปรตุเกส ในปัจจุบนัท่ีติมอร์ เลสเต ้
ไดมี้การการเรียนการสอนและส่งเสริมให้เรียนภาษาโปรตุเกสกนัอยา่งแพร่หลาย โดยการ
ช่วยเหลือของบราซิลและโปรตุเกส แมว้า่หนุ่มสาวท่ีมีการศึกษาหลายๆคนจะไม่ค่อยเตม็
ใจท่ีจะใชม้นัก็ตาม ตามรายงานการพฒันาของสหประชาชาติปี 2006  นอ้ยกวา่ 5 % ของ
ประชากรติมอร์พดูภาษาโปรตุเกสไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว แต่อยา่งไรก็ตาม แต่อยา่งไรก็ตาม
ความถูกตอ้งของรายงานช้ินน้ีถามโดยสมาชิกของสถาบนัภาษาศาสตร์ติมอร์ซ่ึงยนืยนัวา่
ภาษาโปรตุเกสเป็นภาษาพดูประมา  25% ของประชากรของติมอร์ พร้อมกบัภาษาทอ้งถ่ิน
อ่ืน ๆ ภาษาตุนเป็นภาษาท่ีใชก้นัมากท่ีสุดในการติดต่อส่ือสารในขณะท่ีอินโดนีเซียยงัคง
ใชก้นัอยา่งแพร่หลายในส่ือและโรงเรียนจากโรงเรียนมธัยมจนถึงมหาวิทยาลยั ส่วนใหญ่
ของค าในภาษาเตตุน มาจากภาษาโปรตุเกส  แต่ก็มีการผสมภาษาอินโดนีเซียเขา้ไปบา้ง 
เช่นในตวัเลข  
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ช่วงเวลา  :  ยุคก่อนการปฏิรูปและยุคปฏิรูป 

 แผนผงัสถานการณ์ทางการเมืองในติมอร์เลสเต ้ มีเส้นแบ่งก่อนและหลงัการ
ปฏิรูป โดยมองไปเหตุการณ์ส าคญัท่ีเกิดในยคุนั้นๆปท่ีเหตุการณ์ส าคญัท่ีเกิดในยคุนั้นๆ 

 

ยุคก่อนการปฏิรูป 

 ในปี 1975-1999 เป็นช่วงเวลาการปรากฏตวัของอินโดนีเซียในประเทศติมอร์
เลสเต ้ ซ่ึงไดรั้บการสนบัสนุนโดยกลุ่มท่ีสนบัสนุนให้รวมตวักบัอินโดนีเซีย และเป็นฝ่าย
ตรงขา้มกบักลุ่มท่ีตอ้งการแยกตวัเป็นเอกราช การด ารงอยูก่ลุ่มการเมืองท่ีขดัแยง้กนัใน
ประเทศติมอร์ตะวนัออกจะตอ้งยอ้นไปตั้งแต่จุดเร่ิมตน้ของความทะเยอทะยานการเมืองท่ี
แตกต่างกนั ตั้งแต่สมยัตอนตน้ของนโยบายในยคุอาณานิคมโปรตุเกสในปี 1974  ในการ
ก าหนดชะตาชีวิตของตนเองในวนัท่ี  27 กรกฎาคม 1975  กฎหมายของโปรตุเกส 
หมายเลข 7/1975 ยงัคงห้ามให้มีการเลือกตั้งในติมอร์  โดยอนุญาตให้จดัตั้งเป็นสภา
ประชาชนในปี 1976 สภาประชาชนน้ีต่อมาจะเป็นในรูปแบบของรัฐบาลใหม่  เน่ืองจาก
โปรตุเกสจะตอ้งมอบอ านาจในแก่ประเทศติมอร์ เลสเตใ้นเดือนตุลาคม ปี 1978  

ในทางตรงกนัขา้ม ตั้งแต่กลางปี 1974 อินโดนีเซียไดเ้ร่ิมสร้างความสมัพนัธ์ท  า
สญัญากบักลุ่มท่ีสนบัสนุนให้รวมตวักบัอินโดนีเซีย หลงัจากท่ีขดัแยง้ระหวา่ง UDT193และ  
FRETILIN194ไดเ้ร่ิมข้ึนสญัญานั้นไดถู้กน ามาใชแ้ละเกิดเป็นการรวมตวักนัท่ีติมอร์ระหวา่ง 
สมาชิก APODETI กบั UDT 

 ในระหวา่งเดือนสิงหาคม จนถึงเดือน กนัยายน 1975 เรียกไดว้า่เป็นช่วงเวลา
แห่งความขดัแยง้ในแนวนอนของติมอร์ เลสเต ้ ตั้งแต่ตุลาคมปี 1975 ลกัษณะของความ
ขดัแยง้แนวตั้ง ก็เร่ิมแขง็แกร่งมากข้ึน และมีทหารอินโดนีเซียเขา้ร่วมร่วมประกอบกบักลุ่ม
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ท่ีตอ้งการให้ติมอร์รวมกบัเป็นส่วนหน่ึงของอินโดนีเซีย ก็เร่ิมสร้างตวัและปรากฏข้ึนใน
ติมอร์ เลสเต ้  ส่ิงหน่ึงท่ีบ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมของกองทพัอินโดนีเซีย คือ กรณี Balibo
ดว้ยความร่วมมือของชาวบา้นกลุ่มติดอาวธุท่ีสนบัสนุนอินโดนีเซีย จากติมอร์ตะวนัออกท่ี
จู่โจมเขา้เมือง Balido จากทิศตะวนัตกผา่นเมือง Batugade การโจมตีท่ีเมือง Balibo น้ี รู้จกั
กนัในช่ือ Tragedi Balibo เม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม 1975 และไดมี้นกัข่าวชาวออสเตรเลีย 5 คน
ตกเป็นเหยือ่ 

 Balibo หน่ึงในเมืองขนาดเล็ก อยูใ่นเขต Atambua ซ่ึงตั้งอยูบ่นภูเขา  
โศกนาฏกรรมน้ีเกิดข้ึนมาก่อน การบุกติมอร์คร้ังใหญ่ของอินโดนีเซีย ในวนัท่ี 7 ธนัวาคม 
1975 น่ีคือหน่ึงในโศกนาฏกรรมท่ีคร่าชีวิต นกัข่าวชาวออสเตรเลีย 5 คนซ่ึงท างานอยูท่ี่
ติมอร์ เลสเต ้ในขณะนั้น เป็นรูปแบบของความเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนั บรรดาผูส่ื้อข่าวใน
ประเทศติมอร์ เลสเต ้ ไดเ้รียกร้องสนัติภาพและสิทธิมนุษยชน และชาวออสเตรเลียระลึก
ถึงโศกนาฏกรรมคร้ังน้ีอยูเ่สมอจนถึงปัจจุบนั เร่ืองน้ียงัสามารถอธิบายไดว้า่ การท่ีอินโด
บุกจู่โจมเพียงฝ่ายเดียว เป็นการแสดงออกวา่ "ตอ้งการ  "ครอบครองติมอร์ตะวนัออกให้
เป็นส่วนหน่ึงของอินโดนีเซีย การพฒันาของความขดัแยง้ในประเทศติมอร์ตะวนัออก มี
ทั้งในแนวนอนและแนวตั้ง Fretilin ไดแ้ถลงการณ์ประกาศความเป็นอิสรภาพแต่เพียงฝ่าย
เดียว ในวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 1975  สองวนัหลงัจากนั้น ส่ีพรรคการเมือง UDT, 
APODETI, KOTA และ TRABALISTA ไดป้ระกาศแถลงการณ์ความตอ้งการของพวกเขา  
เพ่ือรวมติมอร์เขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงในอินโดนีเซีย ซ่ึงรู้จกัในช่ือ แถลงการณ์ Balibo  
โปรตุเกสไม่รู้เก่ียวกบัแถลงการณ์ทั้งสองฉบบัน้ี เพราะวา่ตนเองยงัคงเป็น "เจา้หนา้ท่ี

บริหารจดัการ "และยงัคงคิดว่าปัญหาของติมอร์และโปรตุเกส จะตอ้งผา่นพน้ไปดว้ย
วิธีการลงประชามติ ท่ีพรรคการเมืองของติมอร์ทั้งหมดมีส่วนร่วม แมว้า่พวกเขาจะคิดวา่

แถลงการณ์ Balibo เปรียบเสมือนเจตจ านงทางกฎหมายของประชาชนท่ีถูกตอ้งตาม
กฎหมาย   
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1975 
มีการเปล่ียนแปลงทางการเมืองท่ีโปรตุเกสท่ีมีอิทธิพลเป็นอยา่งมาก ต่อ

สถานการณ์ทางการเมืองในติมอร์-โปรตุเกส  ซ่ึงเป็นเมืองท่ีอยูใ่นการบริหาร
จดัการของโปรตุเกส 

เกิดสงครามกลางเมือง
ระหวา่งคนติมอร์  เพราะ
ความเขา้ใจท่ีแตกต่างกนั
ระหวา่งพรรคการเมือง ในปี 
1975  

ในเดือนตุลาคม Fretilin
ประกาศเสรีภาพใหแ้ก่
ติมอร์ และต่อตา้นการ
รวมตวักบัอินโดนีเซีย  

ในเดือนตุลาคม Fretilin
ประกาศเสรีภาพใหแ้ก่
ติมอร์ และต่อตา้นการ
รวมตวักบัอินโดนีเซีย  

อินโดนีเซียตอ้งการท่ีจะพฒันาติมอร์ดว้ย
การพยายามรวมติมอร์เขา้เป็นส่วนหน่ึง
ของอินโดนีเซีย  ปฏิบติัการทางทหาร แด้
รับการต่อตา้นโดยพรรคการเมือง Fretilin
พรรคท่ีตอ้งการใหติ้มอร์ตะวนัออกไดรั้บ
เอกราชและถูกตราหนา้วา่ป็นขบวนการก่อ
ความไม่สงบจะเป็นโครงการจากกองทพั
ใหเ้ป็นเป้าหมายพื้นท่ีปฏิบติัการ 

ไดเ้กิดการต่อตา้นจากกลุ่มเยาวชน 
“Klandestin” ท่ีไม่ชอบการกระท าและการเขา้
มาของทหารซ่ึงบางคร้ังไดใ้ชค้วามรุนแรงและ
เข่นา่าคนติมอร์ซ่ึงไม่เห็นดว้ยกองทพั
อินโดนีเซีย จุดเปล่ียนของการต่อตา้นเพื่อเอก
ราช คือ ในวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 1991 ซ่ึงช็อก
โลกและสัน่สะเทือนต าแหน่งของอินโดนีเซีย
ในสายตาของประชาคมโลก  

รูปที่ 2  แผนผงัติมออร์ตะวนัออก ก่อน ระหว่าง และหลงัการฏิรูป 
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การเปล่ียนถ่ายอ านาจในสมยัยุคระเบียบใหม่ 
เป็นสาเหตุใหเ้กิดการเรียกร้องท่ีการลง
ประชามติท่ีแขง็  กร้าวมากข้ึน กลุ่มท่ีต่อตา้น
กองทพัอินโดนีเซียมีทั้งในและนอกติมอร์ซ่ึง
รวมกนัเป็นกลุ่ม หรือองคก์รพฒันาเอกชนท่ี
เคล่ือนไหวเพื่อเปิดเผยการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนท่ีเกิดข้ึนตลอด 24 ปีของการ
รวมตวักบัอินโดนีเซีย สมาคมการใหค้วาม
ช่วยเหลือทางดา้นกฎหมายและองคก์ร
พฒันาเอกชน ซ่ึงสนบัสนุนและผลกัดนั
กระบวนการเปิดเผยความจริงน้ี การ
สนบัสนุนของโลกตะวนัตก ยิ่งเป็นการเพิ่ม
อ านาจใหก้บัการเรียกร้องเอกราชของติมอร์ 

การลงประมติโดยชาวติมอร์ไดถู้กจดัข้ึนในวนัท่ี 
30 สิงหาคม 1999 ประชาชนส่วนใหญ่เลือกท่ีจะ
ไดรั้บ       เอกราช จึงเกิดความขดัแยง้ใน
แนวนอนขนาดใหญ่ จาก 2 กลุ่ม คือ ท่ีตอ้งการ
ใหร้วมกบัอินโดนีเซีย และกลุ่มท่ีไม่ตอ้งการให้
รวมตวั ยิ่งท าใหส้ถานการณ์แยล่งและห่างไกล
จากค าวา่เอกราช  ส าหรับกรณีการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนท่ีเกิดข้ึนในปี 1990 ซ่ึงอยูใ่น
กระบวนการซ่ึงไม่น่าพอใจส าหรับเหยื่อ ส าหรับ
บทบาทขององคก์รพฒันาเอกชน และองคก์ร
สิทธิมนุษยชน ไดเ้ร่ิมตั้งแตยุ่คปฏิรูปซ่ึงไดเ้ร่ิม
การต่อสูก้บัความอยติุธรรม และใหค้วาม
ช่วยเหลือดา้นกฎหมายแก่ชาวติมอร์ ท่ีตกเป็น
เหยื่อองการกระท า  หน่ึงในนัน่คือ มูลนิธิการให้
ความช่วยเหลือทางดา้นกฎหมายอินโดนีเซีย 

ประธานาธิบดีฮาบิบีไดใ้ห ้2 ตวัเลือก ไดแ้ก่ เอกราชพิเศษ ซ่ึงหมายความวา่ รวมกบัอินโดนีเซีย และ
ความเป็นเอกราช ความเป็นเอกราชไดรั้บการสนบัสนุนอยา่งกวา้งขวางทั้งจากในประเทศและ
ต่างประเทศ เม่ือถูกเสนอทางเลือกการให้เอกราช ส าหรับกลุ่มท่ีต่อตา้นกองทพัทหารอินโดนีเซีย น่ี
คือของขวญัท่ีพวกเขาเฝ้ารอ 
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 สหประชาชาติผา่นมติสมชัชาใหญ่คร้ังท่ี 31/53 ลงวนัท่ี 1 ธนัวาคม 1976  
ต่อตา้นการผนวกรวมประเทศ และเรียกร้องให้มีการตดัสินชะตาดว้ยตนเอง หรือ การลง
ประมติ ดว้ยวิธีท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล ในทุกปีจนถึงปี 1981 สหประชาชาติได้
ยนืยนัท่ีจะให้สิทธิของประชาชนติมอร์ในการเลือกตดัสินชะตาชีวิตของตนเอง ในปี 1982 
ท่ีประชุมสมชัชาร้องขอเลขาธิการ ให้มีการหารือกบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือให้ครอบคลุม
และบรรลุขอ้ตกลงโดยทั้งหมดแลว้ มีทั้ง 10 ฝ่าย 2 ฝ่าย จากสภาความมัน่คงแห่ง
สหประชาชาติ และ 8 จาก ท่ีประชุมสมชัชาสหประชาชาติ สถานะของติมอร์ตะวนัออกใน
สหประชาชาติ คือ ดินแดนท่ีไม่ไดป้กครองตนเอง  (ดินแดนท่ีไม่มีรัฐบาลปกครองเป็นของ

ตนเอง  ) ดงันั้นจึงมีระบุไวใ้นวาระการประชุมคณะกรรมการวา่การให้เอกราช 
สหประชาชาติ เพราะฉะนั้น ปัญหาของติมอร์จึงถูกกล่าวถึงอยูเ่สมอในก่ีประชุมทัว่ไป 
ภายใตช่ื้อวาระการประชุม   "ค าถามของติมอร์ตะวนัออก"   ความคิดริเร่ิมของเลขาธิการ
สหประชาชาติไดเ้ป็นจุดเร่ิมตน้ของการเจรจาไตรภาคีระหว่างอินโดนีเซียและโปรตุเกส 
เพ่ือหารือเก่ียวกบัปัญหาของติมอร์ตะวนัออก โดยมีคนกลางคนส านกัเลขาธิการ
สหประชาชาติ195 

 แต่เม่ือคิดถึงความเป็นจริงแลว้ยงัคงมีการเคล่ือนไหวต่อตา้นไม่ยอมรับการเขา้
มาของอินโดนีเซียในติมอร์ตะวนัออก อินโดนีเซียเร่ิมใชห้ลากหลายวิธีในการปกครอง
ติมอร์ตะวนัออก  วิธีแรก คือ วิธีการรักษาความปลอดภยัโดยทหารอินโดนีเซียในทุกพ้ืนท่ี 
และด าเนินการทางทหารต่อกลุ่มท่ีมีการเคล่ือนไหว สมาชิกบางคนของกลุ่มท่ีตอ้งการให้มี
การรวมตวักบัอินโดนีเซีย ไดเ้ขา้ร่วมกบักลุ่มการต่อสู้เพ่ือประชาชน(WANRA)  และกลุ่ม
ประชาชนท่ีไดรั้บการฝึกฝน (RATIH) เพ่ือร่วมกบักองทพัอินโดนีเซียในการเผชิญหนา้กบั
ขบวนการต่อตา้น บางกลุ่มการต่อสู้เพ่ือประชาชน(WANRA)  และกลุ่มประชาชนท่ีไดรั้บ
การฝึกฝน (RATIH) ไดเ้กิดข้ึนเม่ือด าเนินงานในวิกฤตความขดัแยง้ในปี 1999 เช่น 
HALILINTAR, ทีม ALFA และทีม SAKA196 
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 ตั้งแต่ปี 1982 วิธีแรก คือ แนวทางการรักษาความปลอดภยัไดเ้ปิดตวัข้ึน โดย
เป็นส่วนหน่ึงของหลกัค าสอน ในระบบการต่อตา้นและการรักษาความปลอดภยัจอง
ประชาชนทั้งหมด  ไดถู้กน ามาใชท้ัว่อินโดนีเซีย ในขณะนั้นสอดคลอ้งการรับรู้ภยัคุกคาม
ท่ีรุนแรงท่ีมีอยูแ่ละอยูภ่ายใตก้ฎหมายฉบบัท่ี 20 ปี 1982 เก่ียวกบับทบญัญติัพ้ืนฐานของ
การป้องกนัการรักษาความปลอดภยัแห่งชาติสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

 วิธีการท่ี  2 คือ การจดัสวสัดิการให้ตามท่ีตอ้งการเพ่ือดึงดูดใจคนติมอร์ดว้ย
การเพ่ิมโครงการพฒันาหลายๆโครงการในหลายภาคส่วน ไม่วา่จะเป็นในดา้นการศึกษา 
สาธารณสุข และโครงสร้างพ้ืนฐาน  

 แต่อยา่งไรก็ตามวิธีการรักษาความปลอดภยัมกัจะมีพลเรือนสูญเสียชีวิตและ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน การสนบัสนุนการด ารงอยูแ่ละความมุ่งมัน่ท่ีตอ้งการเป็นเอกราช 
ยงัคงด าเนินต่อไปผ่านหลายๆรูปแบบ (การใชอ้าวธุ และไม่ใชอ้าวธุ )จนถึงช่วงเวลาการลง
ประชามติในปี 1999 
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ผูร้ายงานข่าวนามวา่ อบูปรีจาดี ซานโตโซ จาก อามสเตอร์ดมั, มีความคิดท่ีน่าสนใจ โดยเขาไดเ้สนอให้วนัท่ี 16 ตุลาคม ค.ศ .
1975  ให้เป็น “วนัอนัมืดมนแห่งส่ือสารมวลชนอินโดนีเซีย” ดว้ยเหตุผลท่ีวา่ในห้วงเวลาดงักล่าวไดเ้กิดการสงัหารหมู่นกัข่าว 5 

ราย ในเมืองมาลิโบ ท่ีเขา้มาถ่ายท ุ าการรุกรานของทางการอินโดนีเซียในพ้ืนท่ีติมอร์ตะวนัออกโดยไม่สนใจวา่ผูท่ี้ถูกสงัหารทั้ง
หานั้นคือพลเมืองของ ออสเตรเลีย,องักฤษ และ นิวซีแลนด ์

 “พวกเขาคือประชาชาติเดียวกบัเรานัน่คือประชาชาติแห่งส่ือสารมวลชนท่ีตามล่าข่าวสารเพ่ือสาธรณประโยชน์ พวกเขาอยูใ่นสา
ธรณรัฐเดียวกนักบัเราคือสาธรณรัฐแห่งส่ือสารมวลชนท่ีเปิดเผยบนัทึกเหตุการณ์ความทุกขร์ะทมและความสลดหดหู่เพ่ือสา
ธรณประโยชน์” 

“ขอขอบคุณแก่พวกเขาในส่ิงท่ีท าให้เรารับรู้เม่ือทหารของเราไดป้ฏิบติัการแทรกซึมอยา่งผิดกฎหมายต่อเพ่ือนบา้นเพ่ือต่อมาจะ
ไดท้  าการยดึครองและล่าอาณานิคมแต่ก็ขอขอบคุณการสงัหารหมู่ของพวกเขาเช่นกนั (ทหาร)ท่ีท  าให้เราไดรั้บความเจบ็ปวดจาก
ความโศกเศร้ากวา่สองทศวรรษท่ียาวนาน” 

“สิบหก ตุลาคม 1975 คือการสงัหารต่อวงการส่ือสารมวลชนอิสระและต่อสิทธิสากลของอินโดนีเซียท่ีท าให้รับรู้ถึงการรุกราน
,ความรุนแรง,และการยดึครองของทหารของเราในประเทศของผูอ่ื้น -they shoot the messengers and they killed their 
messengers too- ดว้ยสาเหตุน้ีเอง ตั้งแต่ปี 1975 ติมอร์ ตะวนัออกถูกปิดตายจากผูค้นและส่ือทั้งภายในและภายนอกอินโดนีเซีย

ยกเวน้ส่ือจ านวนเล็กๆท่ีคอยแกต่้างให้กบัทหารโดยปราศจากการเปิดเผย เร่ืองอนัน่าสลดท่ีถูกน ามาปฏิบติัโดยทหาร ซ่ึงหมายถึง
การปิดปากและการควบคุมส่ือสารธรณ โดยเวลานั้นเป็นตน้มาถือเป็นส่ิงท่ีเป็นความเส่ียงมากในยคุระเบียบใหม่ท่ีมีการปฏิเสธ
สิทธิสาธรณส าหรับการสืบเสาะการปฏิบติัหนา้ท่ีของประเทศท่ีก าลงัละเมิดรับธรรมนูญของตนเองและส าหรับการรับทราบ
เหตุการณ์โศกนาฏกรรมต่อมนุษยท่ี์ถูกปฏิบติัท่ีนัน่” 

คุณอาจจะรู้วา่ ณ วนันั้น ผูช่้วยหน่วยข่าวกรอง ออปซุส เมเจนทเ์บนนียม์ุรดานีย ์ไดรั้บข่าวจากเอกอคัรราชทูต ออสเตรเลีย ริ
ชาร์ดวลัคอต วา่ นกัข่าว 5 ราย ของ TSB  (แกร่ี คนัน่ิงแฮม , เกเกอรี แชเคตนั, โทน่ี สจว๊ต, ไบรอนั ปีเตอร์และ มลัคอร์มเรนี  )อยูท่ี่
เมืองบาลิโบ, ติมอร์ ตะวนัออก ขณะท่ีกองกองก าลงัติดอาวธุสาธรณรัฐอินโดนีเซีย (ABRI) เร่ิมปฏิบติัการณ์โคโมโด 
“KOMODO” 

เมเจนทเ์บนนีย ์ไดแ้นะน าให้พนัเอก ดาดิง กลับูอาดี ส าหรับการ“ยบัย ั้งพยานรู้เห็น” จากปฏิบติัการณ์โมโดในติมอร์ตะวนัออก
ของทหารอินโดนีเซียโดยพนัเอก ดาดิง ไดส้ัง่ให้ผูบ้งัคบับญัชาของทีมซูซี (Tim Susi) เมเยอร์ อนัเดรีย(ร้อยเอก ยนููสยอสฟิอะห์) 
ส าหรับการไล่ล่านกัข่าวทั้ง 5 คน ( Jill Jollife, Cover Up, The inside Story of the Balibo,ปี 2001, หนา้ 312 ) หลงัจากเขาถึงเมือง
บาลิโบ, ร้อยเอก ยนููส ไดอ้อกค าสัง่ยิงไปแก่ทีมซูซี(Tim Susi)ซ่ึงมีสมาชิกท่ีส าคญัคือร้อยโท บิบิต วาลูโย(BibitWaluyo) โดยอาจ
เป็นไปไดว้า่น่าจะมี ร้อยโท โซติโยโซ(Soetiyoso)ในทีมเช่นกนั หลงัจากถ่ายทอดค าสัง่จึงเป็นผลให้ นกัข่าว 4 รายถูกสังหารดว้ย
การยงิ และอีกหน่ึงรายถูกแทงกระทัง่เสียชีวิต 
(แหล่งขอ้มูล http://djurnalisziyy.wordpress.com/ 2010/03/27/16- oktober- 1975- dan-balibo/( 
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ยุคปฏิรูป 

การปฏิรูปและกระบวนการท าให้เป็นประชาธิปไตยเร่ิมขยบัขบัเคล่ือนใน
อินโดนีเซียจนก่อให้เกิดจุดจบของระบบการปกครองยคุระเบียบใหม่ของซูฮาโตโดยตวั
ของมนัเองผา่นการออกจากต าแหน่งของซูฮารโตในปี 1998 และ  ความอ่อนแอทางอ านาจ
ทหารทัว่ทั้งประเทศอินโดนีเซียรวมไปถึงในเขตติมอร์ตะวนัออกดว้ยเช่นกนัซ่ึงพ้ืนท่ี
ทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนใหม่น้ีสร้างประโยชน์ต่อกลุ่มเคล่ือนไหวต่างๆท่ีรักในเสรีภาพเพราะ
เหตุการณ์ช่วงเวลาน้ีส่งผลต่อกิจกรรมต่างๆท่ีสามารถแสดงออกอยา่งเปิดเผยไดม้ากข้ึน 

สภาพท่ีเกิดข้ึนน้ีทวีความเขม้ขน้มากข้ึนในยคุการปกครองของ บาชารุดดิน 
ยซุูฟ ฮาบีบี(B.J. Habibie)ท่ีไดเ้สนอทางเลือกในการจั้งเป็นเขตปกครองพิเศษในเดือน 
มิถุนายน 1998โดยท่ีความคลุมเครือของรัฐบาลและกองทพัท่ีเก่ียวขอ้งกบัอ านาจและ
บทบาทของพวกเขาในตีมอร์ตะวนัออกไม่ใช่ส่ิงแปลกใหมใ่นเวลานั้นเน่ืองจากภายใตย้คุ
ปฏิรูปประเทศไดมี้เหตุการณ์ท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนัเกิดข้ึนเช่นในพ้ืนท่ี อมับน, โปโซ,ปาปัว 
และ อาเจะห์ 

ในเดือนพฤษภาคม 1998 มีเหตุการณ์ทางการเมืองปรากฏข้ึนต่อเน่ืองกนัเป็น
คร้ังประวติัศาสตร์ในอินโดนีเซีย ท่ีซ่ึงเกิดการเดินขบวนประทว้งเพ่ือเรียกร้องการปฏิรูป

ในปี 1998 และบงัคบัให้ประธานาธิ บดีซุฮารโตลาออกจากต าแหน่งท่ีเขานั้นเคยมีอ านาจ
มายาวนานถึง 32 ปี โดยมีการเห็นชอบกนัให้แต่งตั้งรองประธานาธิบดี บาชารุดดิน ยซุูฟ 
ฮาบีบี( B.J. Habibie)เขา้ด ารงต าแหน่งแทนและเหตุการณ์น้ีเองไดบ้่งช้ีถึงจุดเร่ิมตน้ของการ
ส่งผา่นจากระบบการเมืองเชิงอ านาจนิยมสู่ระบบประชาธิปไตยซ่ึงถือเป็นแนวทางเดียวกนั
กบักระบวนการท าให้เป็นประชาธิปไตยดงันั้นอินโดนีเซียจึงเขา้สู่ยคุใหม่ภายใตวิ้ถี
ประชาคมและความเป็นชาติขณะท่ี รัฐธรรมนูญ-UdangUdangDasar-(UUD)  1945 ในยคุ
ก่อนหนา้น้ีไดถู้กพิจารณาวา่เป็นส่ิงศกัด์ิสิทธิท่ีถูกปรับปรุงโดยสภาวินิจฉยัของประชน-
MejelisPermusyawaratan Rakyat-(MPR), ระบบรัฐบาลท่ีรวมอ านาจเขา้สู่ศูนยก์ลางเร่ิม
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การปฏิรูปเพื่อการกระจายอ านาจจากศูนยก์ลางดว้ยการให้สิทธิกฎหมายหมายเลขท่ี 22 ปี 
1999 ขอ้งกบัการปกครองดินแดนทอ้งถ่ินและกฎหมายหมายเลข 25 ปี 1999 เก่ียวกบัดุลย

ภาพทางการคลงัระหวา่งรัฐบาลกลางและรัฐบาลในเขตพ้ืนท่ีทอ้งถ่ินและต่อมาจึงเกิดขอ้
ระเบียบการและกฎหมายอ่ืนตามมา 

ประชาชนมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นโดยวิธีการต่างๆรวมไปถึงการ
ชุมนุมประทว้ง, การควบคุมอยา่งเขม้งวดต่อส่ือไดถู้กขจดัออกไปและและองคก์รเอกชน
ไม่แสวงหาผลก าไร(NGO)-LembagaSwadyaMasyarakat-(LSM) ท่ีเคยถูกควบคุมในยคุซุ
ฮารโตไดรั้บเสรีท่ีมากข้ึนส าหรับการด าเนินกิจกรรมอยา่งเปิดเผยในเวลานั้น กองก าลงัติด
อาวธุแห่งชาติสาธรณรัฐอินโดนีเซีย (ABRI) เร่ิมกลายเป็นเป้าหมายในการวิพากษวิ์จารณ์
อยา่งรุนแรงโดยถูกเช่ือมโยงบนขอ้กล่าวหาเก่ียวกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชนในอดีตดว้ย
เหตุน้ีเองขอ้กล่าวหาต่างๆจึงเร่ิมถูกท่ิมแทงไปท่ีทหารในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัปฏิบติัการ
ทางทหารในพ้ืนท่ีท่ีมีความขดัแยง้โดยเฉพาะ อาเจะห์, ปาปัวและ ติมอร์ตะวนัออก ส่ิง
เหล่าน้ีท  าให้เกิดความไม่มัน่คงในแวดวงทหารในเร่ืองบทบาทภายใตบ้ริบทท่ีเปล่ียนแปลง
ไปอยา่งรวดเร็ว 

รัฐบาลของ นาย ฮาบีบี  ไดเ้ดินหนา้สู่ขั้นตอนท่ีส าคญัส าหรับการจดัการ
บทบาทของกองทพัโดยการลดตวัแทนทางทหารในทีมรัฐบาลพลเรือนรวมไปถึงในสภา
นิติบญัญติัตลอดจนการแยกตวัของหน่วยงานต ารวจแห่งสาธรณรัฐอินโดนีเซีย(Polri) จาก
กองทพัแห่งชาติอินโดนีเซีย(TNI) ในวนัท่ี 1 เมษายน 1999 ท่ีก  าหนดโดยค าช้ีแนะของ

ประธานาธิบดีคนท่ีสองท่านน้ีในปี 1999  

การเปล่ียนแปลงทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนมีสองเป้าหมายท่ีมีพ้ืนฐานจากโครงสร้าง
กองทพัแห่งชาติอินโดนีเซีย(TNI) ไดแ้ก่ 1) เพื่อรวมอ านาจบทบาทของทหารในการ
ปกป้องประเทศ  2) ขจดัอ านาจของทหารในทางสังคมและการเมืองของกองทพัแห่งชาติ
อินโดนีเซีย(TNI)  .ซ่ึงการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัทั้งสองขอ้น้ีมีเจตนาเพ่ือปรับต าแหน่งของ
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กองทพัแห่งชาติอินโดนีเซีย( TNI) จากบทบาทแบบเดิม  ซ่ึงดว้ยเหตุน้ีเองทหารนั้นจึงมอง
ตนเองว่ามีหนา้ท่ีเป็นผูท่ี้ปกป้องแผน่ดินและประเทศชาติโดยในทางปฏิบติัส่ิงน้ีไดท้  าให้
กองทพัแห่งชาติอินโดนีเซีย(TNI) กลายเป็นทางเลือกแรกส าหรับการเผชิญหนา้แนวคิดท่ี
คุกคามรวมไปถึงภยัคุกคามภายในประเทศเองดว้ย 

การเปล่ียนแปลงคร้ังน้ีหมายถึงการก่อร่างของความเขม้แขง็ต่อแวดวงทหาร
อาชีพกบับทบาทเชิงเด่ียวในการปกป้องประเทศ (จากการข่มขู่คุกคามจากภายนอก

ประเทศ)และปฏิบติัการภายใตอ้  านาจของรัฐบาลพลเรือนในส่วนของพ้ืนท่ีติมอร์
ตะวนัออก การเปล่ียนแปลงของรัฐบาลอินโดนีเซียนั้นสร้างความเป็นไปไดใ้นการ

แสดงออกท่ีเปิดกวา้งข้ึนบนจุดประสงคเ์พ่ือจดัตั้งการลงประชามติและการ เป็นอิสรภาพ  
มากไปกวา่นั้นในดา้นของบรรดาฝ่ายท่ีเคยเคล่ือนไหวในพ้ืนท่ีหรือ ‚Clandestina‛ 197ท่ี
ต่อตา้นการเขา้ร่วมกบัรัฐบาลอินโดนีเซียไดเ้คล่ือนไหวอยา่งเปิดเผยมากข้ึนในยคุน้ีส าหรับ
องคก์รท่ีส าคญัคือCNRTซ่ึงเป็นองคก์รประสานงานท่ีขบัเคล่ือนสู่การประกาศอิสรภาพได้
สร้างส านกังานท่ีเขตพ้ืนท่ีต่างๆและด าเนินกิจกรรมโดยเปิดเผยโดยกิจกรรมเพ่ืออิสรภาพ
ของกลุ่มน้ีไดด้ าเนินการมาระยะหน่ึงก่อนขอ้เสนอสองขอ้ (Duaopsi) ในเดือนมกราคม 

1999 และ ขอ้เสนอการปกครองตวัเองแบบหลวมๆ( OtonomiLuas) ในเดือนมิถุนายน 
1999 

ส าหรับการส่งผ่านทางการเมืองทั้งภายในและการยืน่ขอ้เสนอสองตวัเลือกนั้น
ไดก้ลายเป็นขอ้ตกลงระหวา่งประเทศดว้ยการเซ็นสนธิสญัญา 5 พฤษภาคม 1999 ซ่ึงส่งผล
ให้กองทพัแห่งชาติอินโดนีเซีย )TNI) ตอ้งเปล่ียนทศันคติต่อกลุ่มเคล่ือนไหวเพ่ืออิสรภาพ
ท่ีตลอดมาถูกมองวา่เป็นกลุ่มแบ่งแยกดินแดน 

 การเปล่ียนแปลงและการปฏิรูปการเมืองท่ีเกิดข้ึนในอินโดนีเซียนั้นไดท้  าให้
เกิดหนทางในการจบปัญหาความขดัแยง้ในติมอร์ตะวนัออกเช่นกนัซ่ึงสอดคลอ้งกบัความ
อุสาหะในการท าให้เกิดประชาธิปไตยในประเทศอินโดนีเซียและในเดือน มิถุนายน 1998 
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รัฐบาลอินโดนีเซียไดเ้สนอนโยบายกระจายอ านาจออกจากส่วนกลางภายใตส้ถานะพิเศษ
ในการปกครองตนเองให้แก่ติมอร์ตะวนัออกซ่ึงเหตุการณ์น้ีน้ีต่อมาเป็นการเปิดประตูสู่
สนธิสญัญา 5 พฤษภาคม 1999 

 ในจุดน้ีใจความส าคญัคือการส่งผ่านทางการเมืองของอินโดนีเซียนั้นเป็นเหตุ
ให้มีการเปล่ียนแปลงท่ีขยายขอบเขตไปทุกภาคส่วนของรัฐบาลรวมไปถึงนโยบายของ
กองทพัและเหตุการณ์ท่ีไดเ้กิดข้ึนในปี 1999 น้ีเกิดข้ึนภายใตส้ภาวะการปฏิรูปซ่ึงในเวลา
นั้นขั้นตอนการปฏิรูปยงัไม่เสร็จสมบูรณ์ดี 

 น่ีคือจุดเปล่ียนส าคญัในการต่อสู้ของชาวติมอร์ตะวนัออกดว้ยกบัการเพ่ิมข้ึน
อยา่งเป็นขั้นตอนท่ีคลา้ยกนัทั้งในทอ้งถ่ิน, ระดบัชาติ และระดบันานาชาติ 

 การต่อสู้ท่ีเกิดข้ึนไม่ใช่เพียงแค่กลุ่มคนระดบับนแต่การต่อสู้นั้นฝังรากลึกไปยงั
คนระดบักลางและระดบัล่างตลอดจนคนหนุ่มสาวและนกัศึกษา 

 

ปัญหาทีเ่กดิขึน้ควบคู่ไปกบัการลงประชามต(ิการเปลีย่นแปลงทางการเมอืง( 

 ควบคู่ไปกบัการมีอยูข่องขอ้เสนอสองขอ้ท่ีถูกมอบโดยรัฐบาลของ ฮาบีบี(B.J. 
Habibie) ในเดือนมกราคม 1999 โดยผา่น รัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซีย อาลี อาลาตสั
(Ali Alatas) ท่ีด ารงต าแหน่งในเวลานั้นไดแ้ก่ ทางเลือกแรกคือ การปกครองแบบพิเศษท่ี
ยงัคงเลือกท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงของรัฐบาลอินโดนีเซียหรือ ทางเลือกท่ีสองคือการประกาศ
อิสรภาพและการแยกตวัออกจากสาธรณรัฐอินโดนีเซีย ส่ิงท่ีเกิดน้ีเป็นเหมือนกบัการแจง้
ข่าวดีแก่บรรดานกัต่อสู้เพ่ืออิสรภาพแห่งติมอร์เลสเตในติมอร์ตะวนัออกและรวมไปถึงท่ี
อาศยัอยูน่อกประเทศเช่นกนั 
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 ขอ้เสนอทั้งสองท่ีไดถู้กเสนอไปนั้นไดเ้พ่ิมเช้ือไฟแห่งการเคล่ือนไหวอยา่ง
ลบัๆแก่บรรดาผูท่ี้สนบัสนุนการประกาศอิสรภาพท่ีตลอดมาไดถู้กกดข่ีจากกองทพั
อินโดนีเซียเพราะวา่พวกเขาถูกมองว่าเป็นกลุ่มต่อตา้นผูท่ี้สนบัสนุนการรวมติมอร์
ตะวนัออกให้เป็นส่วนหน่ึงของอินโดนีเซีย ซ่ึงไม่สามารถปฏิเสธไดอี้กต่อไปวา่การ
เคล่ือนไหวของบรรดานกัเคล่ือนไหวใตดิ้นภายใตก้ารยดึครองของอินโดนีเซียในช่วงเวลา 

24 ปี ไดข้บัเคล่ือนผา่นการสนบัสนุนจาก Fretilinซ่ึงเป็นกลุ่มทหารท่ีอยูต่ามป่ามาเป็น
ระยะเวลายาวนานและกลุ่มผูน้ าท่ีอยูต่่างประเทศเช่น โาเซ่ รามอส(Jose Ramos) และ มารี 
อลัคาติรี(Mari Alkatiri) 

 ในส่วนของการต่อสู้ท่ีถูกปฏิบติัผา่นยทุธวิธีทางการทูตในต่างประเทศของ
แกนน าการต่อสู้เพ่ือเอกราชนั้นน าโดยสมาชิกในต่างประเทศเช่นโาเซ่ รามอสฮอรตา
(Jose Ramos Horta), มารี อลัคาติรี(Mari Alkatiri) และ อาบิลิโอ อเราโจ(AbilioAroujo) 
ในฐานะของ Fretilin ท่ีเคล่ือนไหวในต่างประเทศ หรือแมแ้ต่องคก์ารสหประชาชาติ
(PBB/UN) และประเทศอ่ืนๆ เพ่ือโนม้นา้วต่อนานาประเทศให้ประจกัษว์า่การยดึครอง
ติมอร์ตะวนัออกเป็นผลงานของเหตุการณ์ 7 ธนัวาคม1975 โดยกองทพัอินโดนีเซียซ่ึงเป็น
ส่วนหน่ึงของการกระท าท่ีอยูน่อกกฎหมายและเป็นการสร้างความรุนแรงต่อพลเร่ืองบริ

สุทธิดว้ยประการน้ีจ  าเป็นท่ีจะตอ้งท าการลงประชามติ(สิทธิในการก าหนดโอกาสของ
ตนเองแต่ชาวติมอร์ตะวนัออก)  

 และท่ีไม่อาจทิ้งไปไดเ้ช่นกนัคือความขดัแยง้ของกลุ่มสนบัสนุนการต่อสู้เพ่ือ
อิสรภาพและกลุ่มท่ีสนบัสนุนให้ติมอร์ตะวนัออกยงัคงเป็นส่วนหน่ึงของประเทศ
อินโดนีเซียซ่ึงภูมิหลงัของกลุ่มท่ีสนบัสนุนการเป็นหน่ึงเดียวกบัประเทศอินโดนีเซียนั้น
คือผูท่ี้มีต  าแหน่งในรัฐบาล, หน่วยงานของต ารวจ, ทหาร รวมไปถึงสมาชิกครอบครัวของ
คนกลุ่มน้ีและจากจุดน้ีเองจึงเร่ิมมีการขดัขวางและความไม่ลงรอยกนัระหวา่งประชาชน
ชาวติมอร์ตะวนัออกของทั้งฝ่ายท่ีสนบัสนุนการประกาศอิสรภาพและฝ่ายท่ีตอ้งการเป็น
เขตปกครองพิเศษของอินโดนีเซีย 
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 ศูนยบ์ญัชาการของกลุ่มท่ีสนบัสนุนการประ กาศอิสรภาพนั้นอยูภ่ายใตร่้มเงา
ของ CNRT (ConslehoNacional da Resisitancia/ DewanPertahananNasional Rakyat 
Timor-Timur/สภาเพ่ือการปกป้องประเทศแห่งติมอร์ตะวนัออก) โดยมีประธาน คือ ซา
นานา กุสเมา(XananaGusmao) โดยในปี 1999 ไดถู้กกกัตวัในเรือนจ า จิปินงั ในจาการ์ต า, 
และมีรองประธานซ่ึงก็คือ นาย โาเซ่ รามอสฮอรตา )Jose Ramos Horta)ท่ีอาศยัอยู่
ต่างประเทศ ส าหรับกลุ่ม CNRT เองนั้นมีหน่วยทางการทหารซ่ึงถูกเรียกวา่Falintil(Forcas 
Armadas de LibertacaoNacional de Timor Leste/ Armanda PembebasanNasional Rakyat 
Timor Leste) ในติมอร์ตะวนัออกโดยนาย ตาอุร มาตนั รุอกั(TaurMatanRuak) เป็นผู ้
ควบคุมกองก าลงัและการต่อสู้ภายในพ้ืนท่ีป่าส าหรับเขาเองนั้นก็มีต  าแหน่งเป็นรองผู ้
บญัชาการ /หวัหนา้ทีม Falintilภายใตก้ลุ่ม CNRT โดยท่ี Falintilมีลกัษณะคลา้ยกบั กองทพั
แห่งชาติอินโดนีเซีย)TNI) และ หน่วยงานต ารวจแห่งอินโดนีเซีย(Polri) เพราะว่าเป็น
องคก์รติดอาวธุเช่นเดียวกนัและในส่วนของท่ีมัน่กลุ่มสนบัสนุนการประกาศอิสรภาพท่ีมี
บทบาทอยา่งมากก็คือนกัศึกษา,โบสถ ์ และการผนึกกนัของกลุ่มนกักิจกรรมทางการเมือง 
ทั้งท่ีอยูใ่นติมอร์ตะวนัออก หรือ นอกติมอร์ตะวนัออกเช่น ในจาการ์ตา เกาะชวา,บาหลี 
ตลอดจนนอกประเทศ 

 ขณะท่ีกลุ่มสนบัสนุนการใชเ้ขตปกครองพิเศษนั้นคือตวัแทนของฝ่ายรัฐบาล
อินโดนีเซียซ่ึงประกอบดว้ยผูท่ี้อยูใ่นแวดวงของคนในรัฐบาลและกองทพัอินโดนีเซียยิง่
ไปกวา่นั้นกองทพัอินโดนีเซียเองเจตนาสร้างทหารบา้นเพ่ือต่อกรกบัผูท่ี้ต่อตา้นขบวนการ
ท่ีสนบัสนุนนโยบายเขตปกครองแบบพิเศษ  

 กองก าลงัทหารชาวบา้นถูกจดัตั้งข้ึนจากพลเมืองและไดรั้บการสนบัสนุนจาก
กองทพัอินโดนีเซียซ่ึงมีจุดประสงคเ์พ่ือต่อสู้กบักลุ่มหนุ่มสาวท่ีสนบัสนุนการประกาศ
อิสรภาพรวมไปถึงต่อกรกบัFalintilโดยท่ีกลุ่มทหารบา้นไดถู้กจดัตั้งข้ึนเพ่ือระบุวา่จริงๆ
แลว้นั้นกลุ่มท่ีสนบัสนุนทางเลือกในการปกครองแบบพิเศษภายใตรั้ฐบาลอินโดนีเซีย
ยงัคงสนบัสนุนแนวทางน้ีอยูโ่ดยท่ีทหารบา้นติดอาวธุคือเคร่ืองมือส าหรับการสร้างความ
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ขดัแยง้จนเกิดความทรงจ าบนพ้ืนฐานความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนภายในหรือท่ีเรียกว่าศึก
สายเลือด 

 กองทหารบา้นหรือกลุ่มพลเรือนติดอาวธุน้ีไดถู้กก่อตั้งให้ให้มีความคลา้ยคลึง
กบัหน่วยคอมมานโดท่ีอยูใ่นกองทพัแห่งชาติอินโดนีเซีย(TNI)โดยมีการจดัผูบ้งัคบัหมวด/
ทีม, ผูบ้งัคบับญัชากองร้อย และ หวัหนา้สูงสุดของทหารบา้นท่ีเทียบไดก้บักองพนัหรือท่ี
รู้จกักนัในนาม PPI(PasukanPenjuangIntegrasi/ กองก าลงัทหารเพ่ือเอกภาพ) ถูกบงัคบั
บญัชาโดย โาเซ่ ตาวาเรส(Jose tavares) และ รองผูบ้ญัชาการคือ เอียวริโก กุเตเรส
(EuricoGuterres) ซ่ึงมีกองก าลงัทหารบา้นกระจายไปทั้งหมด 13 เขต ในติมอร์ตะวนัออก
โดยมีลกัษณะเฉพาะท่ีต่างกนัออกไปในแต่ละเขต 

 ความขดัแยง้กนัเองท่ีเกิดข้ึนภายในระหวา่งประชาชนชาวติมอร์ตะวนัออกท่ี
สนบัสนุนการตดัตั้งเขตปกครองพิเศษและกลุ่มท่ีตอ้งการประกาศอิสรภาพจากอินโดนีเซีย
ไดส้ร้างความขดัแยง้ภายในท่ีท าให้สถานการณ์ทางการเมืองในติมอร์ตะวนัออกในปี 1999 
เกิดความไม่มัน่คงมากไปกว่านั้นการก่อตั้งกลุ่มทางการเมืองทั้งสองกลุ่มไดถู้กใชเ้ป็น
เคร่ืองมือก่อนการบรรลุผลของประชามติซ่ึงเป็นเหตุให้ประชาชนชาวติมอร์ตะวนัออก
แตกแยกกนัอยา่งรุนแรกมากยิง่ข้ึนดว้ยกบัความเห็นแก่ตวั, ช่ือเสียงและความส าคญัในการ
คน้หาวา่ใครคือของจริงท่ีสุดและใครนั้นดีท่ีสุดซ่ึงส่ิงน้ีเองคือความขดัแยง้ภายในท่ีมีอยู่
จริงบนพ้ืนต่างๆในติมอร์ตะวนัออก 
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ช่ือของกลุ่มพลเรือนติดอาวุธที่ออกมาเคลือ่นไหวในติมอร์ตะวนัออกก่อนมีการลง
ประชามติ  

ล าดบั ช่ือกลุ่ม พ้ืนท่ีปฏิบติัการ จ านวนสมาชิก จ านวนอาวธุ ช่ือผูน้ า 

1 Tim Alfa Lautem 300 คน มีอาวธุ Joni Marques 

2 Saka Sera Baucau 970 คน ปืน 250 กระบอก Serka Kopasus Joanico 
Lopes 

3 Pejuang 59-75 

Junior/Makikits 

Makikit 

Viqueque 200 คน ปืน 200 กระบอก Martinho 

Fernandes dan 

Lafaek Saburai 

4 Ablai Manufahi 400 คน ปืน 70 กระบอก Nazario Cortereal 

5 AHI Aileu    

6 Mahidi Ainaro 2000 คน ปืน 500กระบอก Cancio de 

Carvalho 

7 Laksaur Covalima 500 คน ปืน 200 กระบอก Olivio Mendonca 

Moruk 

8 Aitarak Dili 1521 คน มีอาวธุ Eurico Guterres 
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9 Sakunar Ambeno 2000 คน   

10 BMP Liquisa 4000 คน มีอาวธุ Manuel de Sousa 

11 Halilintar Bobonaro  มีอาวธุ Joao Tavares 

12 Jati Merah 

Putih 

Lospalos  มีอาวธุ  

13 Darah 

Integrasi 

Ermera  มีอาวธุ  

แหล่งท่ีมา  : รายงานของคณะกรรมการสอบสวนเก่ียวกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชนใน
ประเทศติมอร์ตะวนัออก หนา้.150 

 การลงประชามติจะถูกจดัข้ึนในเดือนสิงหาคม ปี 1999 ท่ีติมอร์ตะวนัออก 
ความขดัแยง้น้ีไดข้ดัขวางกระบวนการท่ีก าลงัด าเนินไปเป็นอยา่งมาก ในขณะท่ีรัฐบาล
อินโดนีเซียไดใ้ห้ความสนใจวา่จะท าอยา่งไรเพ่ือให้ชนะการลงประชามติเน่ืองจากเป็น
วิธีการการแกปั้ญหาท่ีดีท่ีสุดส าหรับชาวติมอร์ตะวนัออกผลกระทบ คือ เงินทุนและ
ค่าใชจ่้าย (งบประมาณ) ส าหรับการกระจายโครงการพฒันาต่างๆในวงกวา้งและใช้
ระยะเวลาท่ีสั้น กระบวนการน้ีจะเร่ิมท าจากรัฐบาลส่วนกลาง, จงัหวดั, ต าบล, อ าเภอและ
หมู่บา้น ก็เพ่ือให้ชนะการลงประชามติ 

 ไม่ใช่เพียงรัฐบาลเท่านั้นท่ีถูกก่อกวน แต่ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนไดมุ้่งเป้าไปท่ี
ประชาชน การโจมตีท่ีโบสถ ์ Liquisa ในวนัท่ี 6  เมษายน  1999 เป็นเหตุการณ์ความ
รุนแรงคร้ังแรกของปีนั้น มีผูล้ี้ภยัจ  านวน 60 คน ท่ีโบสถ ์ Liquisa ถูกท าร้ายและสงัหาร 
โดยกลุ่มพลเรือนติดอาวธุ Besi Merah Putih ซ่ึงไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยรักษาความ
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ปลอดภยัการโจมตีคร้ังน้ีบ่งช้ีวา่เจา้หน้าท่ีกองทพัอินโดนีเซียมีความสมัพนัธ์อยา่งแนบ
แน่นกบักลุ่มพลเรือนติดอาวธุ198 คนล้ีภยัคือ ชาวบา้นท่ีหนีออกจากบา้นไปโบสถเ์พ่ือซ่ึง
เปรียบเสมือนสถานท่ีปลอดภยัเพ่ือหลบภยั   ท่ีมีเหตุการณ์เช่นน้ีเกิดข้ึนเน่ืองจาก 
หน่วยงานกฎหมายอินโดนีเซียท่ีอยูใ่นส านกังานต ารวจและอยูฝ่่ายท่ีตอ้งการการรวมตวั/
กลุ่มพลเรือนติดอาวธุท่ีโจมตีมนัเป็นเร่ืองละเอียดอ่อนท่ีจะกล่าวว่าพวกเขาสนบัสนุนให้
เกิดความขดัแยง้ข้ึน เพราะว่าเป็นอินโดนีเซียเหมือนกนั แต่บรรดาผูท่ี้หลบภยัอยูใ่นโบสถ์
กลบัถูกมองเป็นฝ่ายตรงขา้มหมายความวา่หน่วยกฎหมายอินโดนีเซียมีความล าเอียง
เขา้ขา้งฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง ในขณะนั้นส านกังานต ารวจแห่งชาติอินโดนีเซียเป็นหน่วยงานท่ี
บงัคบัใชก้ฎหมายเพียงหน่วยงานเดียวเท่านั้นท่ีมีอ  านาจในการด าเนินการจบักุมผูท่ี้
ก่อให้เกิดความรุนแรง ไม่วา่จะกลุ่มท่ีตอ้งการการรวมตวักบัอินโดหรือกลุ่มท่ีตอ้งการเอก
ราช แต่ในความเป็นจริงแลว้ต ารวจไม่ไดท้  างานอยา่งเตม็ท่ี เน่ืองจากการเขา้ขา้งกลุ่มท่ี
ตอ้งการรวมกบัอินโดนีเซีย  

ในการหารือ Nugroho Katjasungkana ท่ี Dili กล่าววา่ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน
ของทั้งสองกลุ่มน้ี รัฐบาลอินโดนีเซียควรจะสร้างความสงบสุขให้กบัทั้งสองกลุ่ม โดยการ
เจรจากบัทั้งสองฝ่าย เม่ือมีขอ้ขดัแยง้และป้องกนัไม่ให้เกิดความขดัแยง้ข้ึนอีก พร้อมทั้ง
รักษาความปลอดภยัและความมัน่คง และไดมี้การก่อตั้งคณะกรรมการเพ่ือสันติและความ
สมานฉนัท(์KPS  )สมาชิกคณะกรรมการน้ี  ประกอบดว้ย ตวัแทนของทั้งสองกลุ่มท่ีมีความ
ขดัแยง้ คือ กลุ่มท่ีตอ้งการรวมตวักบัอินโดนีเซียและกลุ่มท่ีตอ้งการเอกราช และรัฐบาล
อินโดนีเซียท่ีเขา้มาเป็นคนกลาง หนา้ท่ีและลกัษณะการท างานของคณะกรรมการน้ี คือ 
การรักษาความเป็นกลาง กระบวนการท างานคือการจดัประชุมระหวา่งสองฝ่ายท่ีสู้รบกนั 
เพื่อท่ีจะรักษาความสงบเรียบร้อยและความสงบสุขของคนติมอร์ตะวนัออก จนถึงวนัลง
ประชามติซ่ึงจดัโดยสหประชาชาติ ในวนัท่ี 30 สิงหาคม 1999  
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 รัฐบาลอินโดนีเซียไดต้ั้ง Satgas (หน่วยงานท่ีด าเนินการการลง ประชามติท่ี
ประเทศติมอร์ตะวนัออก) ซ่ึงมีหนา้ท่ีก ากบัดูแลขั้นตอน การลงประชามติท่ีเกิดข้ึนในเดือน 
สิงหาคม ปี 1999 

 ในความเป็นจริงแลว้กลุ่มท่ีสนบัสนุนการรวมตวักบัอินโดนีเซีย ก็ไดต้ั้งองคก์ร
อีกหลายองคก์ร เช่น  BRTT  (เดินหนา้ติมอร์ตะวนัออก) ,  FPDK  (องค์ กรเอกภาพ
ประชาธิปไตย และความยติุธรรม  )องคก์รน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือความสามคีัและเป็นหน่ึง
เดียวกนั ตลอดจนการรักษาความปลอดภยัท่ีติมอร์ตะวนัออกโดยเฉพาะอยา่งยิง่ส าหรับ
พลเมือง เพราะเจา้ขององคก์รน้ีคือ กลุ่มท่ีตอ้งการให้ติมอร์เขตปกครองพิเศษภายใต้
อินโดนีเซีย การท างานของกลุ่มท่ีคือ การสร้างความโดนเด่นในกบักลุ่มของตนเอง 

 แนวทางการท ากิจกรรมขององคก์รเหล่าน้ียงัคงไดรั้บผลกระทบจากความ
รุนแรงซ่ึงท าให้ความปลอดภยัในติมอร์ไม่มีเสถียรภาพ  ความรุนแรงท าให้เกิดการสูญเสีย
ชีวิตและแสดงให้เห็นวา่รัฐบาลอินโดนีเซียไร้ความสามารถท่ีจะดูแลรักษาความปลอดภยั
ในติมอร์ตะวนัออก เช่น การละเลย หรือ ความรุนแรงโดยเจตนา ซ่ึงมีหลายกรณีท่ีข้ึน
เกิดข้ึนเป็นการใชค้วามรุนแรงกบัฝงูชน ซ่ึงสามารถเรียกไดว้่าเหตุการณ์สิทธิมนุษยชน 
ก่อนท่ีจะมีการลงคะแนนประชามติ  ไดมี้การโจมตีบา้นของ Manuel Carasscalao โดย
กลุ่มพลเรือนติดอาวธุ konvoi ในเดือน เมษายน ปี 1999, าาตกรรม Cailaco ในวนัท่ี 12 
เมษายน ปี 1999 และการโจมตีโบสถ ์ Liquisa เม่ือเมษายน ปี 1999 ,าาตกรรมสอง
นกัศึกษาติมอร์ตะวนัออกท่ี Hera ในวนัท่ี 20 พฤษภาคม 1999,  การกกัขงั และข่มขืน 
Lolotoe ในช่วงเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 1999, การโจมตีส านกังาน Maliana 
UNAMET ในวนัท่ี 19 มิถุนายน 1999 , ตวัอยา่งหลายๆกรณี ท่ีเกิดข้ึนหลงัจากการลง
ประชามติ าาตกรรมเจา้หนา้ท่ี UNAMET ท่ี Boboe Leten ในวนัท่ี  30 สิงหาคม 1999  ,
าาตกรรมผูล้ี้ภยัในดิลีในวนัท่ี 5 และ 6 กนัยายน 1999 , าาตกรรมท่ีโบสถ ์Suai ในวนัท่ี 6 
กนัยายน 1999,  าาตกรรมท่ีส านกังานต ารวจ Maliana ในวนัท่ี 8 กนัยายน 1999, 
าาตกรรมท่ี Passable และ Maquelab ในเดือนกนัยายนและตุลาคม 1999, ข่มข่ืนและา่า 
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Ana Lemos ในวนัท่ี 13 กนัยายน 1999, การอาละวาดของกลุ่ม batalyon 745 เม่ือ 20 และ 
21 กนัยายน 1999 และไดา้าตกรรม Rohaniawan Lospalos ในวนัท่ี 25 กนัยายน 1999199 

 เหตุการณ์ท่ีคลา้ยกนัน้ีหลายท่ีเกิดข้ึนเกือบเท่า ๆ กนัใน 13 อ  าเภอในประเทศ
ติมอร์ตะวนัออก และมนัแสดงให้เห็นถึงการไร้ความสามารถของการบงัคบัใชก้ฎหมาย
และความมัน่คงปลอดภยัของกองทพัอินโดนีเซียในประเทศติมอร์ตะวนัออก ซ่ึงในกรณีน้ี
สหประชาชาติไดม้อบหมายให้รัฐบาลอินโดนีเซียมีหนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัในประเทศ
ติมอร์ตะวนัออก 

 ตวัอยา่งหน่ึงของคดีท่ีสะเทือนโลก คือ การโจมตีโบสถ์ Suai ซ่ึงเป็นสาเหตุให้
บาทหลวง 3 คนและผูค้ดนจ านวนมากท่ีอยูใ่นโบสถเ์สียชีวิต การเกิดการโจมตีโดยกลุ่ม
พลเรือนติดอาวธุ Laksaur ท่ีบา้คลัง่น้ีเป็นอาชญากรรมท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชนอยา่งมาก 
เช่นท่ียกมาจาก Yayasan HAK Dili. 

  

ในวนัเสาร์ท่ี 4 กนัยายน 1999 หลงัจากผลประชามติจบลง ความตึงเครียดในเมือง ซุไอ
(SUAI) ไดเ้พ่ิมความรุนแรงข้ึน เม่ือฝ่ายท่ีสนบัสนุนการปกครองพิเศษภายใตรั้ฐบาล
อินโดนีเซียไดพ้า่ยแพ ้ ท าให้กองก าลงัทหารบา้น(LAKSAUR) น าโดย นายมาอาดี
(MAHADI) และกองก าลงั KORAMIL แห่งเมือง ซุไอ(SUAI) ก็ไดร้วบรวมก าลงักนั
ภายใตก้ารบงัคบับญัชาของผูบ้งัคบับญัชานามวา่ร้อยโท ซาตู ซูกิโต (SATU SUGITO) 
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หลงัการประกาศดงักล่าวจึงมีการรวมตวัของชายหนุ่มจ านวนมากรวมไปถึงผู ้
สูงวยัและกลุ่มวยัรุ่นท่ีต่างก็พากนัเขา้ป่า โดยผูท่ี้ยงัอยูใ่นเมืองส่วนใหญ่เป็นสตรีและเด็กๆ 
โดยเหตุผลของผูท่ี้ท่ีหลบหนีเขา้ป่าก็เพราะวา่พวกเขาไดรั้บการข่มขู่คุกคามจากกองก าลงั
ทหารบา้นว่าจะสังหารเน่ืองดว้ยพวกเขาแสดงตวัเป็นผูท่ี้สนบัสนุนการประกาศอิสรภาพ
ยิง่นานวนัเขา้ผูน้  าฝ่ายต่อตา้นการประกาศอิสรภาพ ฟรานซิสโก โลเปซ ดาครูซ 
)FRANSISCO LOPEZ DA CRUZ) ไดข้่มขู่เป็นนยัยะวา่ “ ฝ่ายท่ีสนบัสนุนเขตการ
ปกครองพิเศษไดรั้บชยัชนะบนกองเลือดการพ่ายแพข้องฝ่ายสนบัสนุนการปกครองพิเศษ
ก็อยูบ่นกองเลือดเช่นกนั‛ 

 ในวนัท่ี 5 กนัยายน 1999 ภายในเขตทหาร 1635/COVALIMA ไดมี้การ
ผลดัเปล่ียนผูบ้งัคบับญัชากองก าลงักอดิม)KODIM) จากพนัโท ลิลิก โกเอซาดิยนัโต
)LILIK KOESADIYANTO) เป็น พนัโทอะห์หมดั มสั อากุส )AHMAD MAS AGUS) 
โดยท่ีกองก าลงั LAKSAUR และนายมาฮาดี )MAHADI) ไดท้  าการตอ้นรับผูน้ าคนใหม่
ตั้งแต่กา้วลงจากเคร่ืองบินทนัทีท่ีมาถึงพนัโท มสั อากุส)MAS AGUS) ไดอ้อกค าสัง่แก่พล
ทหารทนัที เพ่ือแจกจ่ายอาวธุภายในคลงัแสงโดยแบ่งอาวธุ ปืน จี-3 และ เอม็-16 ไปยงั
แกนน าทหารบา้นไดแ้ก่ Olivio Mendonça Moruk, Agapito Mau, Pedro Teres, และ 
Amnecoli เและต่อมาอาวธุเหล่านั้นก็ยงัถูกแจกจ่ายอีกทอดไปยงัหน่วยต่างๆอีกดว้ย
บรรยากาศท่ีเมือง ซุไอ)SUAI) ยิง่ร้อนระอุมากข้ึน ทหารเร่ิมเผาบา้นของประชาชนท่ีให้
การสนบัสนุนการประกาศเอกราช และทหารเหล่านั้นยงัไดรั้บค าสัง่ให้ขบัไล่ประชาชน
ทนัทีพร้อมทั้งบงัคบัให้ประชาชนเอาขา้วของไปวางท่ีถนนใหญ่เพ่ือเตรียมขนไปยงั 
ATAMBUA ,NTT ถา้หากไม่เช่ือฟังก็จะถูกสงัหารและเผาบา้นณ คริสจกัร อีฟ มาเรีย 
เจา้หนา้ท่ีต  ารวจสองนายไดเ้ขา้พบกบับาทหลวง ฟรานซิสโห ซาโอเรส)FRANSISCO 
SAORES) และขอร้องให้บรรดาผูล้ี้ภยัอพยพทนัทีเพราะสถานการณ์ไม่ปลอดภยัมากไป
กวา่นั้นภายนอกมีทหารบา้นพร้อมอาวุธครบมืออยูม่ากมาย 
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 4 โมงเยน็ ทหารบา้นเขา้จบัตวัเด็กหนุ่มสาวท่ียงัหลงเหลืออยู ่ท่ีเมือง มาตาอิ
(MATAI) และมีทหารนายหน่ึงช่ือ อาลีปิโอ มาอู(Alipio Mau) ไดย้งิวยัรุ่นไปสองคน ท่ี
เหลืออีกแปดคนท่ีถูกจบัตวัโดยกลุ่มทหารกลุ่มเดียวกนัท่ีหมู่บา้นเซอเลเล(Selele)ซ่ึง
นกัโทษไดถู้กส่งตวัไปยงัด่าน HANOIN LORORES ท่ีสถานีต ารวจในซุไอ(Suai) ใน
ขณะเดียวกนันั้นเองท่ีหมู่บา้นอาอีดีลา ลารัน เขต เดบอส มีคนสองคนแต่งตวัเป็นนินจาบุก
เขา้บา้นของโดมิกสั โดส ซานโตส พร้อมดว้ยอาวธุครบมือ แต่โดมิกสัว่ิงหนีเพ่ือเอาตวั
รอดไดท้นั 

มีควนัเพ่ิมสูงข้ึนทัว่เมือง SUAI บนถนนท่ีเตม็ไปดว้ย ทหารอาสาสมคัร 
โดยเฉพาะรอบโบสถม์าเรีย อาสาสมคัรทหารเดินถืออาวธุปืน มีดพร้า และซามูไร ไดย้นิ
เสียงปืนเป็นคร้ังคราวใกลค้ริสตจกัร อาสาสมคัรยงัมีจ  านวนมากรอบบา้น อลัเดอเนรีผูน้  า 
FPDK ประมาณ 50 เมตรจากความรุนแรงคริสตจกัร  คนส่วนมากหนีไปในโบรถคิ์ดวา่

ปลอดภยัและจะไม่ถูกโจมตีโดยกองทหารอาสาสมคัร  กลางคืนท่ีภายในคริสตจกัรเตม็ไป
ดว้ยผูล้ี้ภยั นอกเหนือจากเมืองSUAI ,พวกเขามาจากอ าเภอ Tilomar, Fohorem, Fatululik
และ Fatumean ผูล้ี้ภยัจ  านวนหน่ึงนัง่อธิษฐานขอพร และอีกจ านวนหน่ึงดูแลพวกขา้วของ
ท่ีน ามา 

เช้า 6  กนัยายน  1999  อาคารต่างๆท่ีใกล้กบัโบรถ์ เช่น อาคาร  SMUK หอพกั
หญิง Canossiana  บา้นและท่ีท างาน pastorโบสถ์ท่ียงัไม่เสร็จสมบูรณ์สร้างข้ึนเต็มไปดว้ย
ผูค้นนับพนั หลายคนท่ีอาศยัอยู่ในเต็นท์ชัว่คราว  ประมาณ 07:00  เช้า   Pastor Hilario  
บาทหลวงเขา้หาผูล้ี้ภยับางคนท่ีอยูใ่นท่ีอยูอ่าศยัของพระสงาแ์ละบอกพวกเขาในการปรุง
โจก๊ส าหรับเด็กโดยเฉพาะอยา่งยิง่เด็กเล็ก 

ประมาณ 11 โมง สมาชิกของ Laksaur ไดเ้ขา้พบ Pastor Hilario และมีค  าสัง่ต่อ
บาทหลวงให้ยา้ยผูล้ี้ภยัไปยงัริมถนนใกลก้บัตึกของคริสตจกัร ไปท่ี BetunHilarioจึงไดไ้ป
บอกผูล้ี้ภยัก่อนท่ีจะยา้ยออกจากพ้ืนท่ีโบรถ ์ ผืล้ีภยัไดข้อให้น าขา้วในยุง้ฉางของคริสตจกัร 
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ส าหรับด ารงชีวิต ผูล้ี้ภยัไดรั้บบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป ในระหวา่งท่ีรอคอยมานานท่ีขอบของ
ถนน ปรากฏวา่รถไม่มาเคยมา ผูล้ี้ภยัจึงเดินกลบัเขา้ไปในโบร์ถคริสตจกัร 

ประมาณบ่ายโมงไดย้นิกระสุนปืนซ่ึงยิงสุ่มส่ีสุ่มห้า จากถนนไปทางทิศเหนือ
ของรูปป้ันของพระแม่มารีและบา้นอลัเดอเนรี สมาชิกของต ารวจจากKontingen Hanoin 
Lorosa และกองทพัอินโดนีเซียไดเ้ขา้มาโจมตี โบรถค์ริสตจกัร 

คร่ึงชัว่โมงต่อมาการ โจมตีจากทิศทางต่างๆ โดยกองก าลงัอาสาสมคัรและ
ทหาร และกองทพัอินโดนีเซียไปยงักลุ่มคนท่ีอยูใ่นโบสถม์าเรีย  ทหาร Laksaur และ 
Mahidi เป็นผูเ้ขา้โจมตี อีกส่วนหน่ึงอยู ่รอบๆโบสถ ์สถานการณ์วุน่วาย คนว่ิงเพ่ือหาความ
ปลอดภยั ทหารจ านวนหลายร้อยของอาสาสมคัร เดินเขา้ไปท่ีอาวธุท่ีหลากหลาย จุดเร่ิม
ของการท าสงครามข้ึน ,ดาบซามูไร,ปืน,ปืนไรเฟิลอตัโนมติั  แทบทุกคนใส่เส้ือสีด าเขียน
วา่ "Laksaur" หรือ "Mahidi" และใส่กางเกงลายพรางทหาร อาสาสมคัรบางคนเดินไปท่ี
โบสถเ์ก่าและบา้นท่ีพอ่เรฟรานซิสและพอ่ Hilarioเป็น อ่ืน ๆ ท าร้ายคนในบา้นและใน
คริสตจกัรใหม่ ในหนา้แรกกฏิุจ านวนของโวสวม 'นินจา' ปูใบหนา้และคนถ่ายภาพในกุฏิ 
เสียงกรีดร้องดว้ยความเจบ็ปวดเป็นผลมาจากกระสุนละเลยโดยอาสาสมคัร ในพระห้อง
รับประทานอาหารท่ีพกัพิงบาทหลวงฟรานซิส  เด็กและผูห้ญิงสามคนเสียชีวิตจากการยงิ
จากทหาร โยนระเบิด 3 ลูกไปยงัห้องรับประทานอาหาร แต่ไม่ระเบิด 

ในพระห้องครัวท่ีบา้นPastor พอ่และลูกสองคนถูกา่าตาย ร่างของเขาถูกเผา
พร้อมทั้งห้องครัว ศพท่ีถูกรวบรวมไวใ้นดา้นหนา้ของโบสถแ์ละกุฏิ บา้นจ านวน 26 หลงั
สร้างในคริสตจกัรใหม่ ถูกหนุนยงิ มีผูล้บภยัอยูใ่นนั้นประมาณ 10 คนในหอ้งหน่ึง เป็น
ผูห้ญิง3 คน อาสาสมคัรยงัเผาท่ีอยูอ่าศยัของพระและลามไปถึงโบสถเ์ก่าดว้ย 

OlivioMorukกองพนับญัชาการ Laksaurและ AlipioMau ไดข้่มข่ืนเด็กสาว  แต่
เหยือ่ไม่ไดถู้กา่าสามารถหลบหนีและไปสมทบกบักลุ่มของผูล้ี้ภยัท่ีก  าลงัมุ่งหนา้ไปทาง
หลวง ในขณะท่ีผูห้ญิงคนไดรั้บหน่ึงช่ือ Alola ถูกดึงออกมาจากกลุ่มโดย IgidioManek
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อาสาสมคัรทหาร  อาสาสมคัรทหารบางคนลาก Albertina Rica แลว้แทงกบัซามูไรลงส่วน
ล าคอ 

บรรยากาศขา้งเบาบางลงประมาณ  5โมงเยน็ ทหารยงัคงปักหลกัเฝ้าอยูใ่กลรู้ป
ป้ันของพระแม่มาเรีย เน่ืองของสินคา้ต่างๆถูกทิ้งเป็นจ านวนมากจากผูล้ี้ภยัภายในโบสถ ์
รถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตเ์ป็นของผูล้ี้ภยั ถูกพวกเขาน ามาใช ้

ผูล้ี้ภยัท่ียงัไม่ไดถู้กา่า พวกเขาถูกรวมบนถนนใหญ่ ทหารและกองทพั
อินโดนีเซีย มีอ านาจเตม็ท่ี และถูกยา้ยไป Kodim Suai และ SMP  2.สถานท่ีทั้งสองนั้น
ทหารข่ม,เา่ียนตี,ข่มขืน,และาาตกรรมแก่ผูล้ี้ภยับงัคบัให้ไปอยู ่ Atambua 7กนัยายน 1999 
ในช่วงเชา้, กลุ่มของอาสาสมคัรทหาร ไดเ้คล่ือนยา้ยศพจ านวน 27 ศพถูกา่าในโบสถเ์ก่า  
ลงในรถยนต ์ ในจ านวนนั้นมีศพของ Pastor Hilario, Pastor Francisco และ Pastor 
DewantoHilario ศพถูกห่อดว้ยเส่ือถูกน าตวัไปท่ี Meta Mau , กองทพัอินโดนีเซียและฝัง
อยูM่ota Masin ใกลริ้มทะเล ประมาณ 12, ถึง27 ศพ ถูกฝังในหลุมทั้งหมด 3 หลุม  น าโดย
ร้อยโท Lettu Sugito. 

โจมตีและสงัหารหมู่ในโบสถม์าเรีย เป็นหน่ึงในคดีท่ีส าคญัซ่ึงถูกา่าตายกว่า 
50 คน ตั้งแต่การมาถึงของกองก าลงั INTERFET200  ในช่วงปลายเดือน กนัยายนปี 1999, 
คดีท่ียงัคงไดรั้บการตรวจสอบเพ่ือคน้หากระท าผิดและผูท่ี้ตกเป็นเหยือ่ไดรั้บไม่เป็นท่ีรู้วา่
ถูกท่ีฝังอยูท่ี่ใด, คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนไดม้าผูเ้ยีย่ม วนัท่ี 19 พฤศจิกายนและวนัท่ี
13 ธนัวาคม ก ากบัโฟกสัของการสืบสวนของการสังหารหมู่ของคริสตจกัร Ave มาเรียแม่
สรวยไปยงัติมอร์ตะวนัตก พวกเขาพยายามท่ีจะหาพยานปากส าคญัท่ีรู้และดู ท่ีไหนผูท่ี้ตก
เป็นเหยือ่ถูกฝังไว ้ ในวนัท่ี 25 พฤศจิกายน คณะกรรมาธิการสืบสวนสิทธิมนุษยชนไดท้  า
การขดุหลุมฝังศพและพบศพจ านวน 27 ศพ ใน3หลุมซ่ึงประกอบไปดว้ย ผูช้าย 16 คน   
ผูห้ญิง 8 คน และคนหน่ึงท่ีไม่สามารถตรวจสอบเพศ*** 
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แหล่งท่ีมา: 

http://www.yayasanhak.minihub.org/direito/txt/2001/18/02_direito.html 

 

โดยทัว่ไปกลุ่มตอ้งการอิสระเป็นผูท่ี้ตกเป็นเหยื่อจ  านวนมาก คนท่ีลงคะแนน
ให้เป็นอิสระคุกคามเสมอคุกคามและถูกา่าโดยกลุ่มติดอาวุธติดอาวุธกลวับางส่วนของ
พวกเขาต้องหนีเข้าไปในป่าท่ีจะเข้าร่วม Falintilท่ีมีและยงัเป็นส่วนหน่ึงเพ่ือความ
ปลอดภยัของตวัเองในคริสตจกัรหรือท่ีบา้นในฐานะผูน้ าของกลุ่มของเสรีภาพส าหรับ
โซนความปลอดภยัของตวัเอง 

การปรากฏตวัของหน่วยงานของสหประชาชาติ)UNAMET(เป็นหน่วยงานจะ
เร่ิมต้นการด าเนินภารกิจในการส ารวจน าด้วยการมีความหวงัส าหรับกลุ่มท่ีตอ้งความ
อิสระ, การปรากฏตวั สหประชาชาติประเมินภารกิจในติมอร์ตะวนัออก UNAMET   มี
บทความในประเทศติมอร์ตะวนัออกนอกเหนือจากการท างานการส ารวจความคิดเห็นเม่ือ 
ท่ีก  าหนดไวล่้วงหนา้ วนัท่ี 30 สิงหาคม  1999 ภารกิจสนัติภาพด าเนินโดยกอดทั้งสองดา้น 
Belakสู้รบกัน UNAMET ท างานกิจกรรมท่ีไม่สามารถแยกออกจากความร่วมมือกับ
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รัฐบาลอินโดนีเซีย, กองทพัอินโดนีเซียต ารวจ CNRT, Falintilและทุกสถาบนัท่ีก่อตวัข้ึน
จากอินโดนีเซียและความเป็นอิสระของตวัเอง 

ในการพฒันาต่อมาผ่านทางเลือกข้อเสนอการตั้งถ่ินฐานของสองตวัเลือก
ปฏิเสธหรือยอมรับเอกราชน้ีจะถูกเทลงไปในขอ้ตกลงระหวา่งรัฐบาลของอินโดนีเซียและ
โปรตุเกสภายใตก้ารอุปถมัภข์องเลขาธิการสหประชาชาติเม่ือวนัท่ี 5  พฤษภาคม  1999  ใ น
นิวยอร์ก ในขอ้ตกลงน้ีมนัก็ตกลงกนัวา่ให้ค  าปรึกษาสามารถด าเนินการไดอ้ยา่งเป็นธรรม
และจริงใจปลอดภยัและปลอดจากการข่มขู่ความรุนแรงหรือการแทรกแซงจากฝ่ายต่างๆ 

 

การแทรกแซงความช่วยเหลอืทางด้านโครงสร้างทางกฎหมาย 

ในการพฒันาต่อมาผ่านมา ได้มีทางเลือกข้อเสนอการตั้ งถ่ินฐานของสอง
ตวัเลือกปฏิเสธหรือยอมรับเอกราชน้ี จะถูกท าเป็นขอ้ตกลงระหวา่งรัฐบาลของอินโดนีเซีย
และโปรตุเกสภายใตก้ารอุปถมัภข์องเลขาธิการสหประชาชาติเม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม 1999 
ในนิวยอร์ก ในขอ้ตกลงน้ีได้ก็ตกลงกนัว่าให้ค  าปรึกษาสามารถด าเนินการได้อย่างเป็น
ธรรมและ และจริงใจ โดยมีความปลอดภยัและปลอดจากการข่มขู่ ความรุนแรงหรือการ
แทรกแซงจากฝ่ายต่างๆ 

ในฐานะท่ีเป็นศูนยร์วมของขอ้ตกลงท่ี 5 พฤษภาคม, วนัท่ี 30 สิงหาคม 1999 
ประชาชนในประเทศติมอร์ตะวนัออก ไดก้ารด าเนินการส ารวจความคิดเห็น ผลการศึกษา
พบว่าร้อยละ 78.5% ของผูเ้ขา้ร่วมการส ารวจความคิดเห็น  (334. 580 ผูมี้สิทธิเลือกตั้ง )
ปฏิเสธตวัเลือกความเป็นอิสระ ท่ีน าเสนอโดยรัฐบาลอินโดนีเซียซ่ึงหมายความว่าการ

เลือกติมอร์ตะวนัออกแยกออกจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย  ในขณะนั้นประมาณร้อยละ 
21% (94. 388 ผูมี้สิทธิเลือกตั้ง   )เลือกการปกครองตนเอง ร้อยละ  1.8 ของคะแนนเสียง 
(7985 ผูมี้สิทธิเลือกตั้ง  )ประกาศท่ีไม่ถูกตอ้ง 201  
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จากความหลากหลาย ของการสังเกตท่ีมีการเดินหน้าส ารวจในประเทศติมอร์
ตะวนัออก ในภูมิภาคถูกควบคุมโดยทหารเป็น องคก์รต่างๆท่ีท างานในดา้นสิทธิมนุษยชน
ไม่มัน่ใจต่อผลการส ารวจ เพราะคนเหล่าน้ีอาจจะถูกข่มขู่เพราะถือว่าเป็นประชาชนท่ี
สนบัสนุนกลุ่มตอ้งการอิสระ  ทหารท่ีน้ีมีบทบาทท่ีโดดเด่นกวา่รัฐบาล ความขดัแยง้ในหมู่
ติมอร์ท่ีเกิดข้ึนในประเทศติมอร์ตะวันออกไม่ได้หลุดจากความอิสระของกองทัพ
อินโดนีเซียท่ีตอ้งการให้เกิดความขดัแยง้ หน่ึงในหลกัฐานท่ีแทจ้ริงพบว่าทหารมีส่วนใน
การก่อกวน  ความป่ันป่วนและการท าลายล้างความวุ่นวาย 13 ภูมิภาคโดยประมาณ ใน
ติมอร์ตะวนัออก  แต่ทหารถูกกดดนัจากองคก์รสิทธิมนุษยชนและองค์กรของคริสตจกัร
คาทอลิกในดิลี กบัการกระท าท่ีจงใจ กดข่ีขมเหง ติดอาวุธท าร้ายประชาชนอยา่งรุนแรงน่ี
คือการลงโทษรัฐบาลอินโดนีเซียของประเทศตะวนัตกและสนับสนุนเต็มท่ีในการ
ปลดปล่อยเอกราชติมอร์ตะวนัออก 

 ทนัท่ีท่ีประกาศผลการส ารวจความคิดเห็น วนัท่ี 4 กนัยายน 1999 มีการขยาย
ความรุนแรงเพ่ิมข้ึน ท าให้แผน่ดินร้อนระอุ มีการปลน้ และการอพยพท่ียิง่ใหญ่202 

 การตอบสนองต่อความจริงท่ี เม่ือวนัท่ี 8  กันยายน  1999  ท่ีคณะกรรมการ
แห่งชาติดา้นสิทธิมนุษยชน ( HAM  )ออกแถลงการณ์เก่ียวกบัสถานะของสิทธิมนุษยชนใน
ประเทศติมอร์ตะวนัออกหลงัการส ารวจความคิดเห็น จุดแรกเป็นค าแถลงการกล่าวว่า   "ว่า

การพฒันาชีวิตของชุมชนในประเทศติมอร์ตะวนัออกในเวลานั้น มาถึงสภาพของความ
โกลาหลและการกระท าของการก่อการร้าย ไดก้ารกระท าอยา่งกวา้งขวางโดยบุคคลและ
กลุ่มท่ีมีพยานโดยตรงถูกละเลย จากกองก าลงัรักษาความปลอดภยั " 

 สังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นห่วงและกงัวลต่อสถานการณ์สิทธิ
มนุษยชนในประเทศติมอร์ตะวนัออก โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเก่ียวกบัการรายงานระบุว่ามีการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน พวกเขายงัเป็นกังวลมากเก่ียวกับสถานการณ์ของผู ้ล้ีภยัทั้ งใน
ประเทศติมอร์ตะวนัออก และ Nusa Tenggara ติมอร์ 203 
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 ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในประเทศติมอร์ตะวนัออก เพราะผลประโยชน์ทางการ
เมืองท่ีแข็งแกร่ง, มีผลกระทบอย่างมากส าหรับคนท่ีติมอร์ตะวนัออก ทั้งเสียชีวิตลง, 
บา้นเรือนถูกเผ่าท าลายโดยมวลชน,ทหารถูกขบัไล่และบีบบงัคบัให้อพยพไปยงัติมอร์
ตะวันตก ผลของการส ารวจท่ีได้รับรางวัลโดยกลุ่มผู ้สนับสนุนด้านอิสรภาพ ไม่
ตอบสนองอยา่งดีจากกลุ่มผูส้นบัสนุนปกครองพิเศษ เหตุผลหน่ึงเป็นเพราะการทุจริต ดว้ย
เหตุน้ีจึงกลายเป็นอาสาสมคัรติดอาวุธท่ีจะกลบัไปใช้ความรุนแรงกับกลุ่มผูส้นับสนุน             
เอกราช 

 ส าหรับผูท่ี้แพ,้กลุ่มสนบัสนุนการปกครองพิเศษเลือกท่ีจะอพยพหรือ ออกจาก 
ติมอร์ตะวนัออก และกลับไปอยู่ในค่ายท่ี ติมอร์ตะวนัตก. ในขณะท่ีกลุ่มสนับสนุน
อิสรภาพยงัคงรู้สึกกลวั ส่วนใหญ่จะมีการเลือกใช้วิธีหลบภยัชั่วคราวในป่า และเขา้ร่วม
กลุ่มของความเป็นอิสระอ่ืนท่ีนั่น ส่วนเล็กๆพวกเขาปฏิบัติตามครอบครัวในติมอร์
ตะวนัตกและออสเตรเลีย  กรณีน้ีน าไปสู่เมืองโดเมนควบคุมโดยทหารเพราะกฎอยัการศึก
ยงัคงถูกตอ้งหลงัจากการเลือกตั้ง 

 น่ีคือภยัพิบติัท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดในประวติัศาสตร์ ผูล้ี้ภยัในติมอร์ติมอร์ตะวนัออก 
ไปยงัติมอร์ตะวนัตก โดยประมาณ 250,000 คนในประเทศติมอร์ตะวนัออก ไปยงั ติมอร์
ตะวนัตก 

 ความขดัแยง้ในขณะนั้นท าให้เกิดความแตกแยกในหมู่ประชาชนของประเทศ
ติมอร์ตะวนัออก ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนัก่อนหนา้น้ีความสามคัคีและความเป็นเอกภาพ เน่ืองจาก
ประเพณีและวฒันธรรมของบรรพบุรุษก่อนหนา้น้ี  แต่เพียงเพราะการเมือง ถูกท าลายและ
ฉีกขาดความสมัพนัธ์ระหวา่งผูค้น 

 บางส่วนของความส าเร็จของการแกปั้ญหาความขดัแยง้ระหว่างสองค่าย เกิด
จากการกระท าสองด้าน ด้านแรกเป็นด้านกฎหมายคือ  การด ารงอยู่ของศาลเฉพาะกิจใน
อินโดนีเซีย ศาลน้ีไดส้ร้างความประทบัใจให้โดยรัฐบาลของอินโดนีเซีย เพราะการตดัสิน

 188



189 
 

ท่ีออกไปยงัหน่วยทหารอินโดนีเซียท่ีมากมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองในประเทศ
ติมอร์ตะวันออกในปี 1999ความไม่เป็นธรรมจากศาลท าให้เกิดความผิดหวัง นัก
เคล่ือนไหวกิจกรรม รัฐบาลอินโดนีเซียไม่ไดก้งัวลต่อเหตุการณ์การความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน
มาก ใน13อ าเภอ ในติมอร์ตะวนัออก , Jhonson Panjaitan ได้แสดงขอ้คิดไม่ไดรั้บความ
เป็นธรรม จากศาลเฉพาะกิจอินโดนีเซีย 
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ศาลปฎิเสธความยุติธรรม  

แมว้า่ศาลกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศติมอร์ตะวนัออก ได้
ถูกจดัตั้งข้ึน แต่กระบวนการน้ีไดด้ าเนินการมาค่อนขา้งนานแต่กอ้เป็นท่ีน่าสงสัย
จากกลุ่มจากคนจ านวนมาก  กระบวนยติุธรรมน้ีสามารถตอบไดห้รือไม่ว่าความ
ยุติธรรมผูท่ี้ตกเป็นเหยื่อจากการต่อสู้อยู่ท่ีไหน? น่ีคือภาพรวมของจอห์นสัน 
Panjaitan เลขาธิการสมาคมช่วยเหลือด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนอินโดนีเซีย 
อดีตทนายความ Kayrala Xanana Gusmão สอดคล้องกบัการตดัสินใจของ
ประธานาธิบดีคร้ังท่ี 96/2001 ซ่ึงไดรั้บการแกไ้ขแลว้โดยประธานาธิบดี 76/2002 
ในวนัท่ี 14 มีนาคม 2002 ศาลสิทธิมนุษยชน  (เครือข่าย )จดัข้ึนในเมืองจากาตาร์ 
เพ่ือพิพากษา 2 ผูต้อ้งหาคือ Abílio Osório Soares    (อดีตผูว้่าราชการ ติมอร์

ตะวนัออก)และ Timbul Silean  (หัวหน้าต ารวจระดบัภูมิภาค  )จะยื่นฟ้องทั้งหมด 
118 คน ตามมติ กรรมาธิการสืบสวนการละเมิดสิทธิขั้นพ้ืนฐานของมนุษย ์ท่ีมี
หน้าท่ีรับผิดชอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ใน ติมอร์ตะวนัออก ในเดือน 
มกราคม – กนัยายน 1999, แต่มีเพียง 18 8  คนถูกส่งไปยงัอยัการสูงสุดของ  ศาล
สิทธิมนุษยชน (เครือข่าย )น้ีพิสูจน์ให้เห็นเป็นกระบวนการ 'Bonsai’ ของประเทศ
ติมอร์ตะวนัออก โดยอยัการสูงสุด 

ค าถามพ้ืนฐานท่ีควรจะถามคือ ศาลจะสามารถมอบความยติุธรรม? น่ี
เป็นค าถามท่ียากจะตอบ แต่เราสามารถตอบไดโ้ดยขอ้เทจ็จริงต่อไป: 

แนวความคิดของการละเมิดสิทธิมนุษยชน จะถูกน าตวัมาลงโทษตาม
กฎหมายฉบบัท่ี 26 ปี 2000 จะแคบมาก เพราะตั้งเพียงสองการกระท า คือ 
อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ และการา่าลา้งเผา่พนัธุ์ 

ผูพิ้พากษาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศาลสิทธิมนุษยชน  (เครือข่าย )
ไม่ได้มีประวติัท่ีชัดเจนในด้านสิทธิมนุษยชน แม้จะมีผู ้พิพากษาท่ีเคยเป็นผู ้
พิพากษาในประเทศติมอร์ตะวนัออกและด าเนินคดีเรียกร้องสิทธิมนุษยชนใน

 190



191 
 

แหล่งท่ีมา :http://www.yayasanhak.minihub.org/direito/txt/2002/19/03_direito.html 

ด้านท่ีสองคือการปรองดองผ่านสถาบันต่าง ๆ ท่ีอ  านวยความสะดวกใน
กระบวนการปรองดองเช่นเดียวกับขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม ใน
ความพยาามท่ีจะให้ทั้ งสองประเทศอินโดนีเซียและติมอร์ตะวนัออก และองค์การ
สหประชาชาติขอเป็นส่วนหน่ึงของการปรองดองระหว่างสองกลุ่มเรียกร้องความอิสระ 
และกลุ่มเรียกร้องความเอกราช 

ดินแดนยึดครองของประเทศอินโดนีเซีย นอกจากน้ียงัมีความเป็นสมาชิก สิทธิ
มนุษยชนทีมกองทพัอินโดนีเซีย 

อยัการเฉพาะกิจยกส่วนใหญ่อยัการทหาร (อยัการทหาร  )ซ่ึงเป็นส่วน
หน่ึงของเครือข่ายของการกระท าผิดของผู ้ละเมิดสิทธิมนุษยชน นอกจากน้ียงัมี

อัยการท่ีได้รับเม่ืออัยการอัยการปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศติมอร์
ตะวนัออกในอินโดนีเซีย น้ีเป็นตรงกนัขา้มกบัแนวคิดของอยัการเฉพาะกิจ ควร
จะรวมอยัการใหม่ทั้งหมด  เพ่ือป้องกนัความไม่เป็นธรรม 

กระบวนการท่ีได้ท  างานในศาล เหมือนเร่ืองค่อนขา้งแปลก ,เพราะ
มนัไม่เป็นไปตามขั้นตอนท่ีกฎหมายบงัคบั.ค าฟ้องโจทก์ แสดงให้เห็นส่ิงท่ี
เกิดข้ึนในประเทศติมอร์ตะวนัออกเป็นความขดัแยง้ระหว่างกลุ่มผูเ้รียกร้องความ
เป็นเอกราชกบักลุ่มเรียกร้องความเป็นอิสระ. พยานท่ีน าเสนอต่ออยัการเป็นผูท่ี้
เคยโดยด าเนินคดีในสืบสวนคร้ังน้ี,เช่น Wiranto และ Damiri .เป็นผลให้ศาลถูก
มองว่าปกป้องทหาร ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการละเมิดของสิทธิมนุษยชนในประเทศ
ติมอร์ตะวนัออก. ข้อเท็จจริงเหล่าน้ีแสดงให้เห็นว่าผูพิ้พากษาศาลเฉพาะกิจ
ปฏิเสธความยติุธรรม 
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 ท่ี ‚NAHE BITI BOT‛ คือการสมานฉันทป์รองดองจากผูน้ ากลุ่มทั้งสอง กลุ่ม
ตอ้งการอิสระ กบักลุ่มตอ้งการเป็นเอกราช.พูดคุยเก่ียวกบัการหาทิศทางและวิธีการให้คน
ติมอร์ตะวนัออก พูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั ลืมอดีตท่ีผ่านมาและเดิน
ขา้งหน้าต่อไปในอนาคต  ‚NAHE BITI BOT‛ คือ ความคิดเห็นร่วมระหว่างคนติมอร์
ตะวนัออก เพื่อหาทางแกไ้ขปัญหาร่วมกนัโดยไม่มือท่ีสามเขา้มาเก่ียวขอ้ง. การปรองดอง
กนัระหว่างสองกลุ่มน้ี ไม่ได้ใช้กระบวนการทางกฎหมาย แต่พวกเขาให้ความส าคญั
เก่ียวกับประเพณีและวฒันธรรมด้วยการพูดคุยอย่างจริงใจ เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงในการ
แกปั้ญหาความขดัแยง้ท่ีด าเนินอยู ่

 ปี 2002 ,CAVR  (Comissão de Acolhimento, Verdade e Reconciliação 
คณะกรรมาธิการต้อนรับ,การปรองดองเพ่ือสมานฉันท์   )เพ่ือ ติมอร์เลสเต ท่ีเกิดข้ึน 
CAVR เป็นส่วนหน่ึงของคณะกรรมาธิการภายใตก้ารปกครอง UNTAET(United Nations 
Transtion East Timor) หน่วยงานสหประชาชาติท่ีปฏิบติัหน้าท่ีในติมอร์เลสเต หลงัจาก
การท าหน้าท่ีของ UNTAER . ค าสั่งของคณะกรรมการคือการตรวจสอบและคน้หาความ
จริงเก่ียวกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีเกิดข้ึนท่ีเช่ือมต่อกบัความขดัแยง้ทางการเมือง ใน
ติมอร์เลสเต ้

ในวนัท่ี 25 เมษายน 1974 จนถึง 25 เมษายน 1999. การสอบสวนมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือหาความจริงไม่ใช่การหาความผิดของกลุ่ม ผลท่ีไดจ้ะถูกเขียนบนัทึกเป็น
ประวติัศาสตร์ของคนติมอร์ตะวนัออก .คณะกรรมการยงัจะท างานในติมอร์ตะวนัตก , มี
ส านกังานอยูท่ี่ค่ายกกักนัผูห้ลบภยั และส านกังานรัฐบาลอินโดนีเซีย 

 วตัถุประสงคข์องโครงการน้ีคือการคน้หาความจริงการละเมิดสิทธิมนุษยชน ท่ี
กระท าโดยทุกฝ่ายไปสู่ความขดัแยง้ ในช่วงเวลานั้น  เมษายน 1974 ถึง ตุลาคม  1999. 
แนวคิดคือให้ค  าสัง่ให้ออกแบบระบบทั้งหมดตลอดต าบล มุ่งเนน้การวิจยัและการถือครอง
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การพิจารณาของประชาชน ส่งท่ีไดรั้บการกระท ารวมทั้งเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งไดห้ามาจาก
แหล่งต่างๆในติมอร์เลสเตแ้ละในต่างประเทศ204 

11 สิงหาคม 2005 คณะกรรมการของความจริงและมิตรภาพ KKP ท่ีเกิดข้ึน
จากทั้งสองประเทศ; อินโดนีเซีย-ติมอร์เลสเต, ค าสั่งของคณะกรรมการเร่ิมตน้ข้ึนในปี 
2005 และไดรั้บการขยายไปจนถึงปี 2008เพ่ือรวมสามองคป์ระกอบหลกัให้เสร็จสมบูรณ์ 
คือ; (1) การตรวจสอบประกอบดว้ยการตรวจสอบเอกสารการหาขอ้เท็จจริงและการวิจยั ; 
(2) ให้ผลการวิจยัเก่ียวกบัการกระท าของสิทธิมนุษยชนขั้นตน้และความรับผิดชอบต่อการ
ละเมิดสถาบนั และ )3) การก าหนดค าแนะน าและบทเรียน รากฐานท่ีส าคญัของการท างาน
ของคณะกรรมาธิการเป็นกระบวนการในปี 1999 ,  การตรวจสอบข้อเท็จจริงทาง
ประวติัศาสตร์ไดด้ าเนินการให้เป็นไปตามกรอบท่ีระบุไวใ้นค าสัง่ของคณะกรรมาธิการซ่ึง
จะต้องมีกระบวนการตรวจสอบ หาข้อเท็จจริงซ่ึงจะเป็นพ้ืนฐานส าหรับส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัการวิเคราะห์และตรวจสอบความจริง205 

คณะกรรมการน้ี จะท าหนา้ท่ีในติมอร์ตะวนัตก อินโดนีเซีย และติมอร์เลสเต ,
องคป์ระกอบของคณะกรรมการของทั้งสองประเทศ และผลการรายงานและขอ้เสนอแนะ
จะน าให้กับผู ้น าของทั้ งสองประเทศอินโดนีเซีย และติมอร์เลสเต ท่ีจะปฏิบัติตาม 
คณะกรรมการไม่แนะน าการละเมิดดังกล่าวข้างต้น ส าหรับ ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการคือความจริงติดตามเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในปี 1999. 

ในปี 2002, การประชุมด าเนินท่ีชายแดน หรือ Border Meetingระหว่างสมาชิก
ในครอบครัวแยกออกจากกันทั้งสองประเทศ; อินโดนีเซีย และติมอร์ตะวนัเลสเต , 
กิจกรรมน้ีไดรั้บการอ านวยความสะดวกโดยทั้งของรัฐและยงัมีบางองคก์รพฒันาเอกชน 
องคก์รระหวา่งประเทศ และองคก์รทอ้งถ่ิน คริสตจกัรมีส่วนร่วมในกิจกรรมความสงบสุข
, กิจกรรมน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือสานสมัพนัธ์ครอบครัวแยกออกจากกนันานเพราะเกิดความ
ขดัแยง้เพื่อพบเจอและพดูคุยบอกเล่าประสบการณ์เชิงบวก และพูดคุยแลกเปล่ียนแบ่งปัน
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ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานะและสภาพของพ้ืนท่ีท่ีพวกเขาอาศยัอยู,่ กิจกรรมน้ีไดด้ าเนินจนถึงปี 
2008 และด าเนินการท่ีชายแดนระหว่างทั้ งสองประเทศ ,ด าเนินการผ่านกิจกรรมน้ี
ทางออ้มท่ีสร้างข้ึน เพ่ือแสดงให้เห็นว่าในความเป็นจริงแล้วคนติมอร์รักครอบครัว รัก
บา้นเกิด รักของวฒันธรรมและประเพณี พวกเขาถูกแยกเพราะความขดัแยง้ เพียงเพราะ
ผลประโยชน์ของชนชั้นทางการเมือง ทหารท่ีตอ้งการส่ิงท่ีมีอยูใ่นพ้ืนท่ี  พวกเขาตอ้งการ
ติมอร์กลบัมาเป็นเม่ือก่อน,กระบวนการน้ีจะยงัคงด าเนินการผา่นการยอมรับ และส่ิงน้ีทีจะ
เกิดข้ึนจากคือครอบครัวสู่ครอบครัวของตวัเอง 

การส่งกลบัประเทศตนเอง,หรือ กลบับา้นเกิดอยา่งรู้เท่าทนั โดยไม่การบงัคบั
ไดผ้ลมาจากการประนีประนอมไมท่ี้ก่อตั้งข้ึนของความปรองดอง. แมว้่าเป็นองค์กรเล็ก 
เป็นการแสดงให้เห็นความรักของคนในครอบครัวและตอ้งการท่ีจะอยูร่่วมกนั และรักของ
บา้นเกิด, หน่ึงในครอบครัวท่ีเลือกท่ีจะเป็นอิสระ กลบัไปประเทศติมอร์เลสเต  ประสบ
ปัญหาทางเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีหลังจากอพยพกลับมา พ้ืนท่ีทีเคยอาศยัมีน้อย ในขณะท่ี
ครอบครัวเพ่ิมดข้ึนทุกปี ขอ้มูลจาก CIS ติมอร์ ปี 2009 ไดย้กเลิกโปรแกรมการส่งกลบั
อยา่งเป็นทางการโดยรัฐบาลอินโดนีเซียมี  มี 49 ครอบครัว 114 คน ท่ีกลบัไปยงับา้นเกิด
ของติมอร์เลสเต, และพวกเขากลบัมาด้วยการตดัสินใจหลงัจากใช้การประนีประนอม
ครอบครัว,สถาบนั รัฐบาลอ านวยความสะดวกในการกลบัมาของพวกเขา 

หลายองค์กรในอินโดนีเซียท่ีได้เขา้ร่วมสังเกตการณ์ต่อติมอร์ตะวนัออก ได้
ด า เ นิ น ก า ร จัด กิ จ ก ร ร ม ใ น ติ ม อ ร์ ต ะ วัน อ อ ก  โ ด ย มี  สภา ค ว า ม ช่ ว ย เ ห ลื อ 
)SOLIDAMORX(องคก์รความช่วยเหลือติมอร์ตะวนัออก.สถาบนัความเหลือดา้นกฎหมาย 
จากาตาร์,มูลนิธิในดิลี,สถาบนัเพ่ือการวิจยันโยบายและการสนับสนุน,คณะกรรมาธิการ
แห่งชาติฝ่ายสิทธิพ้ืนฐานของมนุษย,์ส านกัคริสตจ์กัรและขบวนการเคล่ือนไหวเยาวชนค
ริสเตียน อินโดนีเซีย และการรวมกลุ่มของนักศึกษาคาทอลิก สาธารณรัฐอินโดนีเซีย,
องค์กรน้ีได้ท  างานเพ่ือสนับสนุนความยุติธรรมและความถูกต้องตามกฎหมายต่อผู ้ท่ี
ประสบความรุนแรงจากทหารและกองก าลงัติดอาวธุอินโดนีเซีย ท่ีไดก้ระท าต่อประชาชน
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ติมอร์ตะวนัออก การท างานขององคก์รดงักล่าว ไดมี้ความพยายามหาขอ้เท็จจริงและความ
ถูกตอ้งตามกฎหมาย ต่อเหตุการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึน โดยมีการพดูคุยแลกเปล่ียนหาขอ้สรุปต่อ
การละเมิดสิทธิมนุษยชนในเวลานั้น206 

 หน่ึงในสถาบนัซ่ึงไดเ้ขา้ร่วมติดตามการปลดปล่อยเอกราชติมอร์ตะวนัออก คือ 
SOLIDAMOR สาเหตุท่ีSolidamor มีส่วนร่วมในการติดตามและต่อสู้กบัติมอร์เลสเต  มี
ปัจจยัหลกัคือ การบูรณาการฟ้ืนฟูและผนวกเอาติมอร์ตะวนัออกเป็นจงัหวดัหน่ึงของ
อินโดนีเซียเป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมาย เพราะว่าเกิดข้ึนหลงัจากการโจมตีจากทหารและ
กองทพัอินโดนีเซีย ก่อนการบุกรุกของดิล่ี 7 ธนัวาคม 1975 เหตุการณ์น้ีมีความขดัแยง้กบั
รัฐธรรมนูญอินโดนีเซีย 1945 ซ่ึงไดร้ะบุอยา่งชดัเจนวา่ ‚เสรีภาพเป็นสิทธิของทุกเช้ือชาติ‛ 
ดว้ยเหตุน้ีจึงตอ้งก าจดันักล่าอาณานิคมให้ออกไปจากแผ่นดินติมอร์ตะวนัออก ก่อนท่ีจะ
ผนวกเป็นจงัหวดัหน่ึงของอินโดนีเซีย เคยตกเป็นอาณานิคมของประเทศโปรตุเกสเป็นผู ้
ยึดครองประเทศ ต่อมาไดเ้กิดความขดัแยง้ทางการเมืองข้ึน และไดก้ารท ารัฐประหารข้ึน 
โดยพรรคสหภาพประชาธิปไตยติมอร์ UDT และเกิดความพา่ยแพท้  าให้ตอ้งหนีเขา้ไปล้ีภยั
จงัหวดัติมอร์ โปรตุเกส ไปยงั เอาเตาโร, พรรคเฟรติลินไดต้ดัสินใจประกาศให้ดินแดน
ติมอร์ตะวนัออกเป็นรัฐเอกราช ในวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 1975 ตามรัฐธรรมนูญ 1945 
อินโดนีเซียควรแสดงการสนับสนุนสาธารณรัฐใหม่เช่นเดียวกบัท่ีอินโดนีเซียแสดงการ
สนบัสนุนต่อประเทศในเอเชีย และแอฟริกา เพ่ือปลดปล่อยตวัเอง  (ตวัอยา่งเช่น รัฐบาล
อินโดนีเซียในสมยัประธานาธิบดี ซูการ์โน ไดช่้วยเหลือสนบัสนุนดา้นอาวุธให้กบัแนว
ร่วมปลดปล่อยแห่งชาติ แอลจีเรียFLN ท่ีต่อสู้เพ่ือปลดปล่อยเอกราชประเทศแอลจีเรีย จาก
การล่าอาณานิคมของฝร่ังเศส) 

 การโจมตีคร้ังท่ีสองต่อติมอร์ตะวนัออก ในความเป็นจริงแล้วคือการท า
สงครามโดยอินโดนีเซียกับจังหวัด อ่ืนๆตามรัฐธรรมนูญ  1945 ได้บัญญัติไว้ว่า 
ประธานาธิบดีตอ้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร แต่การ
โจมตีทางทหาร ตั้งแต่ ตุลาคม 1975 จนกระทั้ งมีการปฏิบติัการทางทหารเกิดข้ึนถูก
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ด าเนินการในท่ีลบั ประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซูฮาร์โต ไม่เคยไดรั้บการอนุมติั
จากสภาผูแ้ทนราษฎร และไม่เคยช้ีแจงต่อสภาผูแ้ทนราษฎร ถึงการอพยพยา้ยถ่ินของ
ประชาชนในติมอร์ตะวนัออก ซ่ึงเป็นการกระท าท่ีผิดและขดัต่อรัฐธรรมนูญ 1945 

 การปฏิบัติการของทหารอินโดนีเซียไม่ประสบผลส าเร็จท่ีจะท าลายล้าง
ขบวนการเคล่ือนไหวเพ่ือปลดปล่อยเอกราชติมอร์เลสเต ทั้งการเคล่ือนไหวของกองก าลงั
ติดอาวุธ )GPK( ขบวนการเคล่ือนไหวเพ่ือสันติภาพการเคล่ือนไหวลับของติมอร์
ตะวนัออก ซ่ึงนบัวา่เป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองต่ออินโดนีเซียละนานาชาติ 

  หลงัจากท่ี Solidamor ไดป้ระชุมพดูคุย แลกเปล่ียนความคิดเห็นต่างเพ่ือแกไ้ข
ปัญหากนัโดยการเพ่ิมศกัยภาพดา้นความรู้ ความเขา้ใจต่อประชาชนทัว่ไปในอินโดนีเซีย 
และส านักงานปกครอง ส่วนหน่ึงจากสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร เก่ียวกบัการหาทางออก
ของปัญหาท่ีเกิดข้ึนในติมอร์ตะวนัออก ตั้งแต่ 7 ธนัวาคม 1975 หาทางออกของปัญหาโดย
ใช้รูปแบบการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบติัการ การเผยแพร่ข่าวทางจดหมาย การตีพิมพใ์น
หนงัสือ การจดันิทรรศการและการจดัแสดงทางวฒันธรรมติมอร์ตะวนัออก และไดส้ร้าง
สมัพนัธมิตรเจรจากบัแกนน าผูอ้พยพและแกนน าเพ่ือปลดปล่อยเอกราชท่ีกรุงจาการ์ตา 

 การจดักิจกรรมดงักล่าวทั้งท่ีจดัข้ึนเองและจดัร่วมกบัองค์กรอ่ืน ต่างช่วยกนั
หารือเพ่ือหาทางออกของปัญหาติมอร์เลสเต้โดยสันติ Solidamor กลายเป็นสมาชิก
คณะกรรมการกลาโหมติมอร์ตะวนัออก การรวมกนัขององคก์รสิทธิมนุษยชนและความ
ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอินโดนีเซีย ซ่ึงได้รับการจดัตั้งข้ึนเพ่ือให้ความส าคญัต่อการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศติมอร์ตะวนัออกและต่างประเทศ Solidamor เขา้ร่วม
ประชุมเอเชียแปซิฟิกพนัธมิตรเพ่ือติมอร์ตะวนัออก เพ่ือหาทางออกในการแกปั้ญหาอยา่ง
สนัติ ซ่ึงไดท้  าการล็อบบ้ีประเทศใหญ่ๆ เช่น สโลวีเนีย,องักฤษ,ญ่ีปุ่ น ตลอดจนประเทศใน
เอเชียท่ีเคยสนบัสนุนอินโดนีเซีย เพ่ือเปล่ียนทิศทางทางการเมืองในติมอร์ตะวนัออก ดว้ย
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การสนับสนุนการลงประชามติ ซ่ึงเป็นวิธีการในการหาทางออกของการแกปั้ญหาอย่าง
สนัติวิธี ในติมอร์ตะวนัออก 

 Solidamor ร่วมกบัองคก์รต่างๆไดย้ื่นเร่ืองปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนใน
ติมอร์ตะวนัออกให้กับคณะกรรมาธิการแห่งชาติฝ่ายสิทธิขั้นพ้ืนฐานของมนุษย  ์เพ่ือ
ผลกัดนัและหาขอ้สรุปและขอ้คิดเห็นร่วมกนัจากรัฐบาลเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาน้ีไดอี้กจาก
ทหารอินโดนีเซียในภายหลงั 

 ความส าเร็จท่ีส าคญัคือชาวอินโดนีเซียจ านวนมากทั้งเรียกร้องในการอพยพ ท า
ให้ติมอร์ตะวนัออกไม่ไดส้มคัรใจด าเนินการการท างานร่วมกบัอินโดนีเซียในการบูรณา
การท าผ่านสงครามกองทัพอินโดนีเซีย การอพยพไปอยู่สถานท่ีใหม่เกิดจากการท า
สงครามกบัทหารอินโดนีเซีย ส่วนมากไดล้ะเมิดสิทธิมนุษยชนต่อประชาชนซีเปลตั้งแต่
เกิดสงครามจนส้ินสุดการปกครองของอินโดนีเซีย ในติมอร์ตะวนัออก ความส าเร็จคร้ังน้ี
เกิดจากการร่วมมือขององคก์รต่างๆ เช่น SPRIM ความร่วมมือจากการต่อสู้ของประชาชน
อินโดนีเซียและประชาชนเมาเบอร่ี ,FORTILOS การร่วมมือสัมพนัธมิตรประชาชน
ติมอร์โลโรซี,สถาบนัวิจยัและการสนบัสนุนของประชาชน, สถาบนัความช่วยเหลือดา้น
กฎหมาย จาการ์ตา,สมาชิกคณะกรรมการกลาโหมติมอร์ตะวนัออก รวมทั้งความร่วมมือ
จากหน่วยงานต่างๆองคก์รความร่วมมือและช่วยเหลือติมอร์เลสเต อยูใ่นติมอร์ตะวนัตก 

Solidamor ถูกแต่งตั้งข้ึนเพ่ือหาขอ้ตกลงร่วมกนัแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในติมอร์
ตะวนัออก อย่างสันติวิธี หลีกเล่ียงจากการต่อสู้และการท าสงคราม เหมือนท่ีเกิดข้ึนใน
อินโดนีเซีย. ทางออกของความสงบ ให้ชาวติมอร์ตะวนัออก ตกลงประชามติแสดง
เจตจ านง เลือกระหว่างเป็นดินแดนท่ีมีการปกครองตนเองภายใต้การปกครองของ
อินโดนีเซียหรือ ตอ้งการเป็นรัฐเอกราช207 

 ความทา้ทายเหล่าน้ีจะตอ้งเผชิญหน้ากบักลุ่มนกัเคล่ือนไหวท่ีสนบัสนุนความ
ทนายความหรือความช่วยเหลือทางกฎหมาย ต่อเหยือ่ผูท่ี้ไดรั้บความรุนแรง จากการจดทึก
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ส่วนตวัท่ีเป็นความลบั ท าให้ทราบเก่ียวกบัการถูกข่มขู่และถูกไล่ล่าจากทหารถ้ามีการ
เปิดเผยความจริงเก่ียวกบัความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในติมอร์ตะวนัออก  ภายหลงัองคก์รความ
ช่วยเหลือไดมี้ค  าสัง่ให้ส้ินสุดบทบาทหนา้ท่ีการท างานลง 

 

บันทึกส าคญั 

ปัญหาของความรุนแรงในประเทศติมอร์ตะวนัออก ในปี 1999 มีความรุนแรง
และเขม้ขน้ทางกบัประเด็นปัญหาการเมือง ปัญหาน้ีจะถูกแกไ้ขให้ถูกตอ้งตามกฎหมาย 
โดยผ่านการพิจารณาค าถามทางการเมืองจริงอยูเ่ป็นความลบั แต่จะตอ้งถูกแกไ้ขเพ่ือหา
ข้อสรุปและค าตอบ,  การซึมซับทางการเมืองกลายเป็นวฒันธรรมท่ีปฏิบติักันมา คือ 
วฒันธรรมของคนติมอร์เช่ือบรรพบุรุษในกฎขอ้ระเบียบและค าสั่งสอนอยา่งเคร่งครัดใน
การยอมรับซ่ึงกันและกัน เพราะเป็นจุดส าคัญต่อการลดปัญหาความขดัแยง้และเป็น
ค าตอบจากค าถามน้ี 

กฎหมายแห่งชาติ,ประเพณีและวฒันธรรมทุกอย่างต้องอาศยัระยะเวลาใน
กระบวนการหาขอ้ยุติ โดยผ่านการปรองดองระดับรากหญา้และไม่เพียง แต่ชนชั้นสูง
เท่านั้น เพราะประชาชนโดยตรงท่ีจะได้สัมผสักบัผลของความขดัแยง้  ประเด็นติมอร์
ตะวนัออกเป็นท่ีน่าสนใจมากคือการแทรกแซงของโลกท่ีน าไปสู่ปัญหาของประเทศติมอร์
ตะวนัออก  จนถึงขั้นกระบวนการทางกฎหมายเกิดข้ึนในประเทศติมอร์ตะวนัออกในปี 

1999   ยงัได้รั บอิทธิพลจากต่างประเทศ โอกาสท่ีจะสงบสุขส าหรับทั้งสองฝ่ายในความ
ขดัแยง้  แต่ยงัคงเป็นขอ้ จ ากดั โดยปัจจยัท่ียดืหยุน่ทางการเมือง น้ีน าไปสู่การอภิปรายของ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนความมุ่งมัน่ในประเทศติมอร์ตะวนัออกโดยสหประชาชาติในการ
ประชุมสรุปการอภิปราย 
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ท่ีมา : รวบรวมจากแหล่งต่างๆ 

  C.เหตุการณ์ของโปโซ 

แผนที่ POSO 
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ประวตัิโปโซ 

อ าเภอ โปโซ ติดต่อกบัจงัหวดัทางทิศตะวนัออกไปทางทิศตะวนัตกเฉียงใต ้ซ่ึง
ยื่นออกมาจากทิศตะวนัตกไปยงัทิศตะวนัออก ก่อนการขยายพ้ืนท่ีอาณาเขตซ่ึงมีพ้ืนท่ีมี
ความกวา้ง 29,923,88 กม .2 หรือ 43.98% จากภาคพ้ืนจงัหวดัสุลาเวสีกลาง จงัหวดัอ่ืนถูก
ลอ้มรอบทางทะเลมีทั้งหมด 81 เกาะซ่ึงถูกตั้งช่ือเกาะแลว้ และอีก 40 เกาะอยูใ่นระหว่าง
การตั้งช่ือเกาะ POSO มีพ้ืนท่ีค่อนข้างกวา้ง โดยติดต่อจากเมือง  PALU เมืองหลวง 
PROPINSI สุลาเวสีกลางสู่เมืองโปโซ ระยะทาง 300 กิโลเมตร ในปี 1999 ตามกฎหมาย
ขั้นพ้ืนฐานสาธารณรัฐอินโดนีเซียมาตรา 51 ปี 1999 รัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ได้
แยก Morowali จาก อ าเภอ โปโซ,เพ่ือแยกเป็นอ าเภอใหม่ ในปี 2003 รัฐบาลสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย ได้แบ่งแยกอ าเภอใหม่อีกคร้ังคือ Tojo/Una-Una จากอ าเภอ โปโซ ตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 32 ปี 2003 

จงัหวดัโปโซมีความกวา้งประมาณ 8,712,25 กม .2 หรือ 12,81% จากพ้ืนท่ี
ทั้งหมดของจงัหวดัสุลาเวสีกลาง208 อา้งอิงจาก ส านักสถิติการปรับปรุงขอ้มูลประชากร 
อ าเภอโปโซ ปี 2012, จ านวนประชากรอ าเภอโปโซทั้งหมด 226.389 คน โดยแบ่งเป็นเพศ
ชายจ านวน 117.667 คน และเพศหญิงจ านวน 108.722 คน อ าเภอโปโซมีประชากรท่ีมี
ความหลากหลาย, ชนเผ่าพ้ืนเมืองอาศยัอยูภู่มิภาคน้ีรวมถึงชนเผ่าอ่ืนๆ, ชนเผ่า Pamona, 
Lore,Mori,Bungku และ Tojo/Una-Una. ชนเผ่าท่ีอพยพจ านวนมาก มาจาก สุลาเวสีใต ้
 (Bugis, Makassar,Toraja   )และสุลาเวสีเหนือ   ( Gorontalo และ Minahasa   )และผูอ้พยพใน

จ านวนนบัหม่ืนท่ีอพยพเขา้มาภายใตโ้ครงการให้ท่ีอยูใ่หม่แทนท่ีอยูเ่ดิมจากรัฐบาล ซ่ึงมา
จากชวา, บาหลี,และนูซา เตงาารา 
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สภาพโปโซก่อนเกดิความขัดแย้งปี 1998 

จากการ เป ล่ียนแปลงทางโครงส ร้างระบบการ เ มืองของรัฐบาลยุค
ประธานาธิบดี ซูฮารโต ท าให้เกิดความขดัแยง้ท่ีรุนแรง เน่ืองจากการวางโครงสร้างทาง
การเมืองลา้หลงัไม่มีการพฒันาท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
และการปกครอง ความขดัแยง้ไดข้ยายตวัเพ่ิมข้ึนเป็นล าดบั เกิดข้ึนในช่วงปลายปี 1998 .
ปัจจยัท่ีมีโครงสร้างท่ีทรงอิทธิพลและก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงผลกระทบอย่างรุนแรง
ในประชากรการพฒันาทางสังคมและทางการเมืองและเศรษฐกิจใน Poso, คือการเกิดข้ึน
ของนโยบายท่ีเกิดในยคุของระบบการเมืองของรัฐบาลยคุประธานาธิบดี ซูการ์โน 

1. โครงการอพยพ 
แผนการให้ท่ีอยูใ่หม่แก่ผูย้า้ยถ่ินทีอยูใ่หม่ด าเนินการภายใตร้ะบบการเมืองของรัฐบาลยุค
ประธานาธิบดี ซูฮารโต ท าให้เกิดความขดัแยง้ต่างๆต่อสังคม บางจงัหวดั ในอินโดนีเซีย
,หน่ึงในนั้ นก้อคือ จังหวดัโปโซ,เหตุการณ์ดังกล่าวไม่เป็นท่ีพอใจต่อผู ้ท่ีถูกยา้ยถ่ิน 
เน่ืองจากผิดจากวตัถุประสงคข์องรัฐในการและความเป็นเอกภาพแห่งชาติ 

 การสนับสนุนทดแทนท่ีอยู่ใหม่เกิดความขดัแยง้ทางสังคมเน่ืองจากผูย้า้ยถ่ิน
ใหม่ไม่เห็นดว้ยกบัรัฐบาล  รัฐบาลทีรับผิดชอบดูแลผูย้า้ยถ่ินใหม่  กระทรวงแรงงานและ
ผูส้นบัสนุนการยา้ยถ่ิน  Fahmi Idris ผูต่้อสู้เพ่ือความยติุธรรมต่อผูย้า้ยถ่ิน คนท่ี 54 ท่ี อมั
บอน เม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2004,กล่าวพิธีเปิดโดย Wagub Maluku, Memet Latuconsina,
ไดก้ล่าวว่า ‚แผนการทดแทนท่ีอยูใ่หม่ เป็นสาเหตุหน่ึงท่ีก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางเช้ือ
ชาติ เพราะวา่ให้ความส าคญักบัการทดแทนท่ีอยูใ่หม่จนลืมนึกถึงความเป็นอยูข่องคนท่ีถูก
ยา้ยถ่ินทีอยูใ่นพ้ืนท่ี นอกจากน้ียงัเป็นการเพ่ิมพ้ืนท่ีขยายความยากจนไปยงัภูมิภาคอ่ืนอยา่ง
หลากหลายอีกดว้ย209 
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 การเปล่ียนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ เร่ิมจากได้รับการพฒันาโครงสร้าง
ทางถนน เป็นกระแสส าคญัท่ีท าให้คนจากพ้ืนท่ีต่างๆ ตอ้งการยา้ยถ่ินเขา้มาอยู ่ผูท่ี้ยา้ยถ่ิน

ส่วนมากมาจาก  สุลาเวสีใต้  ไปย ัง  สุลาเวสีกลาง ,ผู ้ย ้าย ถ่ินมีทั้ ง เ ช้ือสาย  Bugis, 
Makassar,Luwu และ Toraja และไดมี้การแต่งตั้งหัวหน้าจากคนในพ้ืนท่ีเป็นผูรั้บผิดชอบ 
ท าให้ในพ้ืนท่ีมีการซ้ือขายเป็นจ านวนมาก ท าให้ผูท่ี้อาศยัเดิมขาดแคลนการใช้จ่ายต่อลูกๆ 
และเพ่ิมค่าใชจ่้ายในส่วนอ่ืนดว้ย 

 นอกจากการเพ่ิมจ านวนจากครอบครัวผูย้า้ยถ่ินใน โปโซ เร่ิมตน้มีการร้องขอ
เร่ืองต่างๆจากรัฐบาล เพ่ือให้ไดใ้นส่ิงท่ีตอ้งการ มีหลายพรรค และองคก์รต่างๆท่ีตอ้งการ
เขา้มามีอ านาจในการปกครองพ้ืนท่ีแห่งน้ี เช่น สมาคมปัญญาชนมุสลิม อินโดนีเซีย,พรรค
โาลกรั.การแข่งขนัมีความเขม้ขน้มาก เน่ืองจากเป็นท่ีสนใจต่อคนรุ่นใหม่ท่ีอาศยัอยู่ใน
พ้ืนท่ี โปโซในขณะนั้น 

2. การพัฒนาสหกรณ์การเกษตร(KNN) ที่ทุจริต,สมรู้ร่วมคิด และการเล่นพรรค
เล่นพวก 

 สหกรณ์การเกษตร เป็นโครงการระดบัชาติ จดัหาเงินทุนจ านวน 8.3 ลา้นลา้นรู
เปีย ผูแ้นะน า คือ Adi Sasono ในสมยัด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และธุรกิจขนาดกลาง ภายใตร้ะบบการปกครองประธานาธิบดี ฮาบีบี 

 ในการด าเนินโครงการสหกรณ์การเกษตรผ่านความเห็นชอบจากหน่วย
สถาบนันกัพฒันาเอกชนและสหกรณ์หมู่บา้น ท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีต่างๆ จะไดรั้บจ านวน 5% จาก
จ านวนเงินสหกรณ์การเกษตร ผ่านการพิจารณาจากกลุ่มเกษตรกรและคณะกรรมการ
นักพฒันาเอกชน ในโปโซ เพ่ือให้เจริญก้าวหน้าอย่างสมบูรณ์สหกรณ์หมู่บา้นรวมถึง
นกัพฒันาเอกชนไดเ้สนอโครงการอยา่งชดัเจนจากความตอ้งการของกลุ่ม เป้าหมายกลุ่ม
เกษตรกรผ่านความเห็นชอบจากสหกรณ์ทอ้งถ่ิน และตอ้งมีการลงช่ือผ่านกรมส่งเสริม
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การเกษตรภาคปฏิบติั,หัวหน้าชุมชนและแกนน ากลุ่มเกษตรกรท่ีก่อตั้งโดยนักพฒันา
เอกชน 

 นกัพฒันาทั้งส่ีไดผ้ลกัดนัโครงการดงักล่าว โดยมีสถาบนัการพฒันาเศรษฐกิจ
สังคมประชาธิปไตย ศูนยส่์งเสริมการฝึกอบรมและพฒันาการส่งออกในภูมิภาค, มูลนิธิ
การสร้างชาติ, ผูน้ าองคก์รทั้งส่ีส่วนใหญ่มีความใกลชิ้ดกบัพรรค กระทรวงสหกรณ์,ทั้งน้ี
สภาผูแ้ทนราษฎร,LPSEK ภายใตก้ารน าของ Ir.Effendi และ H.Syamsuddin, หัวหน้าสภา
ผูแ้ทนราษฎร สุลาเวสีกลาง ภายใตก้ารน าของ Ir. Abdul Kadir ‚Aco‛ ภายใตก้ารน าของ
Tjabani Daeng Mangepe เป็นหัวหน้าและเลขานุการ, มูลนิธิการสร้างชาติ ภายใตก้ารน า
ของAndi Ridwan และ Maro Tinombala, ตีพิมพท่ี์ ปาลู ในปี 1998 s/d 2000 และภายใต้
การน าของTjabani Daeng Mangepe ,และSyamsuddin210 

 เป็นส่ิงท่ีน่ายินดีท่ีมีองค์กรทางด้านการเกษตรในเมือง โปโซเช่นเดียวกบัมี
องค์กรทางการเกษตรในเมืองอ่ืนๆ คณะท างานสหกรณ์อ าเภอโปโซ ไม่ค่อยมีทางเลือก
ให้กับเกษตรกรนอกจากให้ค  าแนะน า ต่อนักพฒันาเอกชน และสหกรณ์การเกษตร
คณะกรรมการตรวจสอบการท างานและรายงานผลการท างานต่อ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ Adi Sasono มีแนวโน้มท่ีสอดคล้องกับคณะกรรมการในการตรวจสอบ
คณะท างานสภาผูแ้ทนราษฎร ภายใตก้ารน าของ Adi Sasano ในขณะนั้น ,เป็นการท างานท่ี
มีความราบร่ืนเป็นโครงการพฒันาของรัฐบาลท้องถ่ินของ Poso โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
นบัตั้งแต่น าโดย Arief Patanga ในช่วงท่ีสอง 

 

3.กระบวนการควบคุมการเมืองท้องถิ่น 

 จากบริบทของศาสนา ใน โปโซ ไดมี้การแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผูน้บัถือ
ศาสนาอิสลาม และกลุ่มผูท่ี้นับถือคริสเตียน สภาพความเป็นอยู่ข้ึนอยู่กับเช้ือชาติและ
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ศาสนา โดยเฉพาะอยา่งในพ้ืนท่ีชนบทจะเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน, ก่อนท่ีจะแยกตวัเป็น โมโร
วาลี และ โตโจ อูนา-อูนา, โปโซถูกปกครองโดยผูท่ี้นบัถือศาสนาอิสลาม ผูท่ี้นบัถือคริสต์
ตอ้งการแยกจ านวนประชากรและปกครองตนเอง เพราะมีความแตกต่างด้านความเช่ือ 
ศาสนา จึงเป็นปัจจยัส าคญัก่อให้เกิดสงครามทางศาสนาข้ึน 

 องคป์ระกอบท่ีส าคญัของประชาชน โปโซ มีการเปล่ียนแปลงอยา่งเห็นไดช้ดั 
คือ พ้ืนฐานชีวิตเก่ียวกบัศาสนา เช้ือชาติ สาเหตุหลกัท่ีเกิดการยา้ยถ่ินอยา่งต่อเน่ือง ผูท่ี้อยู่
ในโปโซ มาจากชวา บาหลี สุลาเวสีใต ้ สุลาเวสีเหนือ โารนตาโล ผูท่ี้อพยพเขา้มาอยูใ่น
โปโซส่วนใหญ่นบัถือ ศาสนา โปเตสแตนและมุสลิม สภาพความเป็นอยูผู่ท่ี้นบัถือศาสนา
โปรแตสแตนทโ์ดยส่วนใหญ่แลว้ เดิมมาจากจงัหวดั โตราจา ท่ีเขา้มาทางตอนใตข้อง โป
โซ, จากมีนาฮาสา และซงัาีร ตาโลน จากทางตอนเหนือ, ส่วนชาวมุสลิมท่ีอพยพเขา้มา
จากโดยรวมมาจากทางตอนใต ้อย่างเช่น เผ่าบูกิส ท่ียา้ยเขา้มาอยูใ่นยุคสมยัการล่าอาณา
นิคม,ตลอดจนถึงชนเผ่าโารนตาโล มาจากทางตอนเหนือ, สภาพทางการเมือง สังคม 
เศรษฐกิจ ท่ีโปโซความย  ่าแยม่าก เน่ืองจากเกิดการเปล่ียนแปลงท่ีอยูข่องประชาชนตลอด 
เกิดความขดัแยง้ระหว่างกนั ความไม่เสมอภาคดา้นเศรษฐกิจ ระหว่างประชาชนในพ้ืนท่ี 
ท าให้เกิดความยากจนเพ่ิมมากข้ึนของคนในพ้ืนท่ี และเป็นปัญหาอย่างต่อเน่ืองทั้งสังคม 
เศรษฐกิจ และขบวนการส่วนทอ้งถ่ิน,คือการสร้างความเขม้แข็ง ควบคุมของผูม้าใหม่ใน
ดา้นของการเมืองในการบริหารงาน และการควบคุมทรัพยากรทางเศรษฐกิจ  ควบคุมผูน้ า
ในระดับภูมิภาคท่ีจะข้ึนมาเป็นผูน้ าของชนเผ่าชาติพนัธุ์  โดยเฉพาะ ชนเผ่า Pamona  
ในทางกลบักนัการเปล่ียนแปลงน้ียงัมีผลกระทบต่อการรับสมคัรงานของขา้ราชการพล
เรือนในพ้ืนท่ีท่ีก าหนด211 

4. การจลาจล ปี 1992 และ ปี1995 

ก่อนท่ีจะเกิดความขดัแยง้ในเดือนธนัวาคมปี 1998 และตามมาหลายเหตุการณ์
ท่ีรุนแรงอย่างต่อเน่ือง Poso เคยประสบปัญหาความสัมพนัธ์ตึงเครียดระหว่างองค์กร
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ชุมชนทางศาสนา  (มุสลิมและคริสเตียน  )ในปี  1992 และปี 1995 ในปี 1992 มีการจลาจล
ในหมู่มวลชนจากพลเมืองท่ีนบัถือศาสนาอิสลาม ไดเ้ปล่ียนไปนบัถือศาสนาคริสต ์แลว้ได้
ดูหม่ินวา่มูฮมัหมดัท่ีเช่ือว่าเป็นนบีผูเ้ผยแพร่วจนะของศาสนาอิสลามไม่ใช่นบี และรอซูล  
การจลาจลมวลท่ีเกิดข้ึนสามารถจดัการไดอ้ยา่งดีจากเจา้หนา้ท่ีของรัฐใน Poso 

 เหตุการณ์หลงัหลงัจากนั้นมีการปาของชนิดๆต่างเขา้ในมสัยิด และโรงเรียน
สอนศาสนาในหมู่บา้น  Tegal Rejo เกิดข้ึนเม่ือวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 1995ผูท่ี้สร้างการ
ก่อกวน เป็นกลุ่มเยาวชนคริสเตียน มาจากหมู่บา้น Madale. เหตุการณ์การจลาจลน้ีไม่
สามารถท่ีจะหลีกเล่ียงได ้เน่ืองจากเยาวชนอิสลาม จากTagalrejo และLawanga ไดต้อบโต้
ดว้ยการท าลายบา้นเรือนครอบครัวผูท่ี้นบัถือศาสนาคริสเตียนใน หมู่บา้น Madale การ
จลาจลท่ีเกิดข้ึนในเวลานั้นสามารถควบคุมไดโ้ดยก าลงัรักษาความปลอดภยั, เพ่ือไม่ให้
ขยายความรุนแรงต่อจงัหวดัอ่ืนในโปโซ,หลงัจากเหตุการณ์ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในปี 
1992และ1995 สงัคมไดก้ลบัมาใชชี้วิตและมีความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 

 

การปฎรูิป 1998 และผลกระทบที่เกดิขึน้กบั POSO 

เม่ือการปฎิรูปท่ีเกิดข้ึนในอินโดนีเซีย ในปี 1998 ตามดว้ยการเสริมสร้างความ
ตอ้งการท่ีซูการโน และลูกน้องด าเนินคดีท่ีไปสลายตวัจากกองก าลงัติดอาวุธสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย อยา่งไม่คาดคิด ทนัใดนั้นเกิดการปะทุ การจลาจลใน POSO เป็นการปะทะ
อยา่งต่อเน่ือง 

 ความขดัแยง้ในPOSO เกิดข้ึนเม่ือปลายปี 1998 ส่งผลท าให้มีผูต้กเป็นเหยือ่เป็น
จ านวนมาก,จ านวนเหยือ่ผูเ้สียชีวิตต่อเหตุการณความขดัแยง้โดยประมาณ 542 คน ,ไดรั้บ
บาดเจ็บหนกัและบาดเจ็บเล็กน้อย จ านวน 250 คน นอกจากนั้นบา้นเรือนถูกท าลายและ
เสียหาย จ านวน31 หลงัคาเรือน ,บา้นเรือนประชาชนถูกเผาและพงัพินาศทั้งส้ินจ านวน 
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6,211 หลงัคาเรือน , และ 161 ส านกังานท่ีอ านวยความสะดวกของรัฐบาล และเอกชน
ไดรั้บความเสียหายไม่สามารถใช้การได้212, รัฐบาล POSO ไดจ้ดบนัทึกยอดตวัเลขผูล้ี้ภยั
สูงถึง 88 พนัคนท่ีกระจายตวัอยูใ่นเมืองPalu อ  าเภอ POSO อ าเภอ Donggala และ อ าเภอ 
Morowali. ขอ้มูลเพ่ิมเติมไดร้ะบุวา่จ  าวนผูล้ี้ภยัทั้งหมดไปไกลถึงเกาะชวา,บางส่วนเลือกท่ี
จะอพยพไปเป็นแรงงานขา้มชาติและประเทศใกล้เคียง , เช่น ท่ีฮ่องกง และประเทศ
ใกลเ้คียง        

 ตวัช้ีวดัท่ีส าคญัส าหรับชนชั้นน าทางการเมืองท่ีขดัแยง้และรุนแรงใน POSO 
สะทอ้นให้เห็นถึงความมัน่คงของกองก าลงัรักษาความปลอดภยั ท่ีกระท าของกองก าลงั
ความมัน่คงในการจดัการกบัการกระท าความผิดทางอาญา ท่ีเกิดข้ึนต่อสังคม,โดยเฉพาะ
คดีต่างๆท่ีมกัจะเก่ียวขอ้งกบัการแตกแยกทางสังคม ท่ีมีความแตกแยกของศาสนาและเช้ือ
ชาติ, จากการกล่าวหาท าให้ได้รับอิทธิพลจากชนชั้นสูงทางการเมืองทอ้งถ่ิน เพ่ือระดม
มวลชนในการต่อสู้เพ่ือด ารงต าแหน่งทางการเมืองระดบัทอ้งถ่ินดว้ยความร่วมมือกบัต่าง
พ้ืนท่ีนอกโปโซ 

 ความอ่อนแอทางกฎหมายของกองก าลงัรักษาความปลอดภยัเป็นปัจจยัส าคญัท่ี
ก่อให้เกิดความขดัแยง้ขยายตวัอยา่งรวดเร็วในจงัหวดั สามารถขยายพ้ืนท่ีความขดัแยง้ไป
ถึง 5  ต  าบล ใน อ าเภอ POSO ให้กลายเป็นความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนระหว่างสมาชิกท่ีเป็น
มุสลิม และคริสเตียน, ตามมาดว้ยการก่อตวั ‚กองก าลงัการสงคราม‛ ระหว่างสองชุมชน. 
ความขดัแยง้และความรุนแรงไดถู้กวางแผนแลว้.ปล่อยให้เกิดข้ึนตามธรรมชาติ การจดัตั้ง
ฐานรบคร้ังน้ี เป็นจุดเร่ิมตน้ของสังคมท่ีถูกตั้งค  าถามจากหลายฝ่ายในด้านอ่ืนๆ, การ
ขยายตวัของความขดัแยง้ ‚หาขอ้ตกลง‛ จากหลายฝ่ายท่ีมีส่วนร่วมในความขดัแยง้ ,แมแ้ต่
ผูน้  าทางศาสนา มกัถูกสอดส่องจากหน่วยงานศาสนา และกล่าวหาขอ้สรุปหาค าตอบท่ี
ปราศจากขอ้สงสยั  ต่อเหตุการณ์การจลาจล ต่อท่ีประชุม 
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บันทึกเหตุการณ์ส าคญั 

A. ปี 1998 – 2002 

                    ตาราง3บันทึกเหตุการณ์ส าคญัในปี 1998 - 2002  

 

 

 

 

 

 

1998 

               ในวนัท่ี24 ธนัวาคม 1998ไดเ้กิดเหตุอาชญากรรมทีถูกมองว่าเป็นความ
ขดัแยง้ทีเก่ียวขอ้งกบัศาสนาซ่ึงต่อมาไดข้ยายวงกวา้งจนกลายเป็นความขดัแยง้
ระหวา่งชุมชนซ่ึงในเวลาดงักล่าววยัรุ่นมุสลิมท่ีก าลงันอนอยูม่สัยิด ดารุสสาลาม
ในเขต ซาโย เมืองโปโซ ไดถู้กฟันโดยกลุ่มวยัรุ่นทีนบัถือศาสนาคริสต ์ทั้งสอง
ฝ่ายได้เขา้กบัร่วมกลุ่มของตนจนกระทัง่กลายเป็นการระดมมวลชนและได้เกิด
การปะทะกนัอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ จากเหตุการณ์ดงักล่าวส่งผลให้ประชาชนกว่า
ร้อยคนคนไดรั้บบาดเจ็บ และรถมอเตอร์ไซค ์สิบกว่าคนัโดนเผา บา้นเรือนร้อย
กว่าหลงัคาเรือนโดนเผาและท าลายจากกลุ่มมวลชนดงักล่าว  เหตุการณ์ความ
ขดัแยง้น้ีไดเ้กิดข้ึนในเดือนรอมฏอนของชาวมุสลิมหรือวนัคริสมาสตข์องชาวค
ริสเตียน 

             วนัท่ี27 ธนัวาคม 1998 สถานการณ์ทีมณฑลโปโซ เร่ิมปลอดภยัหลงัจาก
ท่ีรัฐบาลได้อ  านวยความสะดวกในการพบปะกบัผูน้ าศาสนาและประชาชน แต่
ในวนัท่ี28กลบัเกิดกลุ่มมวลชนข้ึนมาอีกคร้ังโดยการน าของผูน้ าชาวบา้น ปามา
โน(Pamano)คือเฮอร์มาน ปาริโม(Herman Parimo213) ไดเ้ดืนทางจากเต็นเตนาไป
ยงัเมืองโปโซ หน่วยความร่วมมือระหว่างทหารและต ารวจแห่งชาติ ไดป้ระสบ
ความล้มเหลวในการปราบกลุ่มมวลชนซ่ึงน าโดย เฮอร์มาน ปาริโม (Herman 
Parimo)ท่ีต้องการเดินทางไปยงัเมืองโปโซ จากเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้
บา้นเรือนของชาวบา้นบางส่วนโดนเผาและเกิดการอพยพไปยงั เขต ปารีาี เตนเต

 207



208 
 

นา และอมัปานา 

 

 

 

 

1999 

 

มีการพบใบปลิวทีเน้ือหาเก่ียวกบัการเรียกร้องอ านาจและความเช่ือ
เก่ียวกบัศาสนา ซ่ึงในขณะนั้น เมืองโปโซก าลงัอยูใ่นช่วงการเลือกตั้งผูน้  าทอ้งถ่ิน 

ตวัเก็งส าคญัผูส้มคัรต าแหน่ง บูปาตี โปโซ คือ อบัดุล มาลิค ชาฮาดทั 
( Abdul Malik Syahadat)ซ่ึงเป็นชาวมุสลิม แต่กลบัล้มเหลวเพราะไม่มีฝ่ายใน
รัฐสภา(DPRD)ตามท่ีได้เสนอเขา้ชิงต าแหน่งในวนัอาทิตยท่ี์2 พฤษภาคม 1999 
การปรากฏตวัของ อบัดุล มุอิน ปูซาดาน(Abdul MuinPusadan)ซ่ึงเป็นชาวมุสลิม
ทีไดรั้บการสนับสนุนโดย กูเบอร์นูร(ผูว้่าราชการจงัหวดั) ในเขตสุลาเวสีกลาง 
และ เอนด้ี บุงกุนดาปู  (Eddy Bungkundapu)ทีสนับสนุนโดย บารามูรี นักการ
การเมืองพรรคโ์กลคาร์ทีเป็นผูส้มคัรทีดีทีสุด 

นอกจากน้ียงัปัญหาทีเกิดข้ึนคือ ปัญหาความสัมพนัธ์ระหว่างผูน้  าทาง
การเมืองกบัต าแหน่งเลขานุการในเขตเมือง โปโซ  ประเด็นน้ีถูกเปิดเผยจาก
สมาชิก รัฐสภา (DPRD) เขตซุลเตง ท่ีตอ้งการให้ดามสักสัถูกละเวน้จากการเป็น
เลขานุการเมือง โปโซ  และเมืองโปโซเคยโดนตรวจสอบ เก่ียวกบัการก่อการ
จลาจลทางเช้ือชาติ-ศาสนาท่ีจะก่อการจราจลอีกคร้ัง214 

เดือนมิถุนายนในปี1999 ผูว้่าราชการจงัหวดั(Gubernur) สุลาเวสี 
ตอนกลาง  ฮา เบ ปาลีอุดจู (H.B. Paliudju) ทีมาจากกลุ่มทหารไดถ้อดถอน อารีฟ 
ปาทงักา(AriefPatanga) จากต าแหน่งบูปาตี เมืองโปโซ  และไดแ้ต่งตั้งใ ห้ฮาร์โย
โน (Haryono)ทีมาจากกลุ่มนายทหารเป็นด ารงต าแหน่งแทน 

การถอดถอนอารีฟ ปาทงักา(Arief Patanga) จากบูปาตี โปโซ คาดว่า
เป็นผลมาจากการเก่ียวพนัธ์ กบัความขดัแยง้ทีเกิดข้ึนท่ีเมืองโปโซก่อนทีจะด ารง
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ต าแหน่งบูปาตี อารีฟ  ปาทงักา(Arief Patanga)ถูกกล่าวหาว่าเก่ียวพนัธ์กบัการ
น ามาสู่ความขดัแยง้กลุ่มชาติพนัธ์ในเขตเมือง โปโซ 

ตลอดระยะเวลาทีผ่านมา อารีฟ ปาทงักา  (Arief Patanga) ได้ทราบ
ขอ้มูลเก่ียวกบัความสามารถของเหล่าบรรดาผูน้ าจากกลุ่ม ชาติพนัธุ์-ภาษาศาสตร์ 
(ชนเผา่)ท่ีไดรั้บมาจากธรรมชาติส าหรับการกา้วมาเป็นบูปาตี มณฑล โปโซ  ฮอลี 
อบัดุล การีม ขา้ราชการทีมาจาก อูนา-อูนา (ในช่วงเวลาดงักล่าวยงัคงเป็นส่วน
หน่ึงของเมืองโปโซ)215. 

30 ตุลาคม1999  อบัดุล มูอิน ปูซาดาน(Abdul muin Pusadan) ไดรั้บการเลือกตั้ง
ด ารงต าแหน่งบูปาตีคนใหม่ในเมืองโปโซ 

 

 

 

 

2000 

               16 เมษายน2000ความขดัแยง้งรุนแรงไดเ้กิดข้ึนเป็นสมยัท่ีสองในเมือง
โปโซ เหตุการณ์เกิดข้ึนท่ีบริเวณสถานีขนส่ง โปโซ เหตุการณ์ได้เร่ิมตน้มาจาก
วยัรุ่นและพวกไดท้ะเลาะชกต่อยกนัและท าร้ายฝ่ายตรงขา้มดว้ยอาวธุมีคม(ขวาน)  
แมว้่าเหตุอาชญากรรมดงักล่าวจะดูเหมือนเหตุอาชญากรรมทัว่ไป  แต่ต่อมาได้
ขยายวงกว้างไปถึง3หมู่บ้านใน เมืองโปโซ  น่าเสียดายท่ีหน่วยรักษาความ
ปลอดภยัท่ีโปโซ  ไม่สามารถจดัการกบัปัญหาความขดัแยง้ได้จนกระทัง่ความ
ขดัแยง้ไดรุ้กรามจนกลายเป็นเหตุการณ์ความขดัแยง้รุนแรงต่อเน่ือง 

23 พฤษภาคม 2000 ความขดัแยง้รุนแรงได้ขยายพ้ืนท่ีไปยงัอ าเภออ่ืนๆในเมือง 
โปโซ ซ่ึงในเวลานั้นไดมี้หนงัสือทีออกโดย วิศวกร ลาเตกา (Ir. Lateka)  ผูน้ า
ชาวบา้นท่ีมาจากชนกลุ่ม ปาโมนา ซ่ึงหนงัสือดงักล่าวมีชือว่า ‚การเรียกร้องการ
ต่อสู้‛ ทีมีจยัความหลกัประการแรก เก่ียวกับ การอธิบายให้เห็นถึงความไม่
ปลอดภยัต่อการด าเนินชีวิตของชาวบา้นทีนบัถือศาสนาคริสต ์ประเด็นน้ีเห็นได้
จากความไร้ประสิทธิภาพในการท างานของหน่วยงานรัฐบาลและหน่วยงาน
ความมัน่คง ประการที่สอง อธิบายเก่ียวกับความคิดท่ีจะต่อสู้และปราบปราบ
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ความรุนแรงและการจราจลท่ีอาจเก่ียวข้องกับการก่อการร้ายทีเมืองโปโซ  
ในช่วงปีน้ี ไดเ้กิดเหตุการการประหาร8คร้ังท่ีกระโดยทหาร 5คร้ัง และจากภาค
ประชน3คร้ัง ผลจากการปะทะกนัส่งผลให้มีผูเ้สียชีวิตจ านวนมาก ซ่ึงผูเ้สียชีวิต
ประกอบไปดว้ยทั้งชายและหญิงด 

28 พฤษภาคม 2000  ได้เกิดเหตุการณ์คร้ังใหญ่ท่ี เปอร์ซานเตร็น วา
ลีซองงอ(โรงเรียนสอนศาสนาของชาวมุสลิม)ท่ีหมู่บา้น ซินตูวู เล็มบา ได้ถูก
โจมตีจากกลุ่มชาวคริส์เตียนจากพ้ืนท่ี เตนเตนา และลาเก  ส่งผลให้ชาวมุสลิม
เสียชิวิต50คน  ทั้งๆท่ีสถานทีเกิดเหตุห่างจากกองบญัชาการต ารวจในเขต ลาเก
เพียง300เมตร หรือห่างจากค่ายทหารB711Raksatama   เพียง2 กิโลเมตรเท่านั้น  
หลงัจากเหตการณ์ดงักล่าวเกิดข้ึนหน่วยความร่วมมือทหารและต ารวจแห่งชาติ 
ไดด้ าเนินการรักษาความปลอดภยัภายใตช่ื้อ‚การปฏิบติัการรักความสงบ‛ จาก
การปฏิบติัการดงักล่าวท าให้ ฟาเบียนุส ติบ (Fabianus Tib),  โดมิงกุส ดา ซิลวา
(Dominggus Da Silva)และ มารีนสั รีวู  (Marinus Riwu) โดนจบักุมในขอ้หา
แกนน าในการโจมตี เปอร์ซานเตร็น วาลีซองงอ(โรงเรียนสอนศาสนาของชาว
มุสลิม)216 

      ส าหรับการควบคุมเหตุการจลาจลทีเกิดข้ึน ในปี2000บูปาตี โปโซไดก่้อตั้ง
กลุ่มเพ่ือควบคุมความขดัแยง้รุนแรงทีเกิดข้ึนอย่างบา้คลัง่ ทีมน้ีได้ท  างานตาม
พระราชกฤษฏีกา ฉบับท่ี183.4/082/SOSPOL/ว่าด้วยการก่อตั้งกลุ่มเพ่ือความ
สมานฉันทโ์ปโซ ในวนัท่ี12 กฤฏาคม 2000กลุ่มน้ีประกอบไปด้วนสมาชิก105
คนซ่ึงประกอบไปดว้ยผูน้  ารัฐบาลส่วนทอ้งถ่ิน ผูน้ าศาสนา ผูน้ าชุมชน ผูน้ าและ
ผูน้ าชนเผา่ รวมถึง กองก าลงัรักษาความปลอดภยั  ทีมน้ีท างานโดยการสนบัสนุน
โดยการระดมทุนผ่านงบประมาณ เมืองโปโซและแหล่งงบประมาณจากท่ีอ่ืน  
และในปีเดียวกันน้ีได้เกิดการปรากฏตัวของหลายๆฝ่ายเพ่ือเข้าร่วมในการ
แก้ปัญหาความขดัแยง้ทีเกิดข้ึนในเมืองโปโซ  เช่น คณะกรรมการการจดัการ
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วิกฤติ(kompak)จากเกาะชวา  ไดเ้ขา้มาในเมืองโปโซ ด้วยเหตุผลดา้นมนุษยชน 
การให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ชาวมุสลิมทีได้อพยพจากเหตุการณ์ความ
รุนแรง  แต่เป็นการด าเนินการในระยะเวลาสั้ นๆ  และต่อมามีบางกลุ่มท่ีเข้า
ร่วมกบัkompakไดเ้ขา้ร่วมกบัชาวบา้นในเมืองโปโซไดท้  าการโจมตีหมู่บา้นของ
ชาวคริสเตียน กลุ่มkompak ไดใ้ห้การสนบัสนุนการฝึกแบบทหารแก่ชาวมุสลิม 

สถานการณ์ทีโปโซยิ่งเลวร้ายเพราะเกิดเหตุณการณ์ความรุนแรง
เกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองจนกระทัง่กลางปี2000 ประธานาธิบดี อบัดุลเราะห์มาน วา
ฮิต (กุสดูร) ได้พยายามไกล่เกล่ียและเจรจาต่อรองกบัประชาชนท่ีอยู่ในความ
ขดัแยง้ดงักล่าว  รูปแบบการประนีประนอมไดด้ าเนินการโดยผูน้ าชุมชนโปโซ ท่ี
เป็นท่ีเช่ือถือของชาวบา้นโดยผ่านพิธีกรรม ‚montambuntana‛โดยมีวาระส าคญั
หลกัคือการสร้างความสงบสุขโดยวิธีการแบบดั้งเดิม พิธีกรรมเหล่าน้ีเก่ียวพนัธ์
กบัผูน้  าชุมชนแบบดั้งเดิม คือ รัฐบาลส่วนทอ้งถ่ิน สุลาเวสี กลางและรัฐบาลส่วน
ทอ้งถ่ินโปโซ 

ในปีเดียวกันน้ี รัฐบาลได้ด าเนินการรักษาความปลอดภัยทีเมืองโปโซ ซ่ึง
เก่ียวขอ้งกบัหน่วยทหารและต ารวจแห่งชาติ เป็นความช่วยเหลือจากเจา้หน้าท่ี
ต  ารวจทอ้งถ่ินสุลาเวสีเหนือเละสุลาเวสีใตร้วมถึงหน่วยรบคอมมนัโด (kodam 
VII wirabuana)จ านวนกองก าลังรักษาความปลอดภยัท่ีเก่ียวข้องถึง1,32ราย  
(ต ารวจ 832รวจ ทหาร489ราย)การด าเนินการรักษาความปลอดภยัท่ีโปโซ และ
เตนเตนา ปาโมนา เหนือ รวมถึงโมโรวาลีและทางชายฝ่ังของโปโซ ในการ
ด าเนินการรักษาความปลอดภยัน้ีสามารถยึดของกลางเป็นอาวุธปืนและอาวุธที
ชาวบา้นประดิษฐ์ข้ึนมาไดบ้างส่วน 

  

3พฤษภาคม 2001 ไดเ้กิดเหตุการณ์โจมตีและการจลาจลข้ึนอีกคร้ังกบั
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2001 

ชาวมุสลิมท่ีหมู่บ้าน ดูซุน บูยุง กาเตโด และท่ีหมู่บ้าน เซเป ในเขตเลกา การ
โจมตีในคร้ังน้ีเกิดในช่วงเช้ามืดโดยการทุบหัวเหมือนนินจา จากเหตุการณ์
ดงักล่าวส่งผลชาวบา้น14นเสียชีวิต ซ่ึงจ  านวนผูเ้สียชีวิตในคร้ังน้ีประกอบไปดว้ย
เด็ก ผูห้ญิง และอิม่าม(ผูน้ าศาสนาอิสลาม) 

เดือนมิถุนายน 200 กองก าลัง จิฮัจ อะฮ์ลุล ซุนนะ วลัจามาอะห์( 
AhlulSunnahWalJamaah (AWJ) 700 นาย น าโดย อุซตาส อูมาร์ ตาลิบ ไดเ้ขา้มา
ไปเมืองโปโซ  ก่อนหน้า กูเบอร์นูร ซุลเตง(ผูว้่าราชการจงัหวดั)ได้รับต าแหน่ง 
AWJ และได้นุญาติให้ท  าการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์แก่ เหยื่อ
ผูเ้คราะห์ร้ายจากเมืองโปโซ แต่ต่อมา AWJ ไดเ้ขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้ในการโจมตี
หมู่บา้นของชาวคริสเตียน 

ปลายเดือนพฤษจิกายน จนถึง ตน้เดือนธนัวาคม 2001 หมู่บา้นชาวคริสเตียน 7
หมู่บ้านถูกโจมตีโดยกลุ่มชาวมุสลิมจากพ้ืนท่ีชายฝ่ังโปโซ และ มาเลย เลกา-
โตโจ  รวมถึง อมัปานนั และในเขตตวัเมืองโปโซ  ผลจากเหตุการณ์ในคร้ังน้ีท า
ให้บา้นเรือนโดนเผาและพงัเสียหาย ท าให้ชาวบา้นเอพยพไปยงัพ้ืนท่ี โลเร เหนือ 
และ มานาโด รวมถึง มากาซาร์ เตอร์นาเต ปาลู และโมโรวาลี 

ในช่วงเช้ามืดของวนัท่ีธันวาคม 2001 ชาวมุสลิม8คนถูกลกัพาตวัท่ี
หมู่บา้น โตยาโด และ6คนไดเ้สียชีวิต ส่วนอีก2คนสามารถหลบหนีมาได้  ผูก่้อ
เหตุคร้ังน้ีคือทหาร10 นายจากหน่วย B 711 Raksatamaและ ผูก่้อเหตูในครไดถู้ก
พิพากษาในศาลทหารIII-17 เขตมานาโด  สุลาเวสีเหนือ217 

วนัท่ี14-20 ธันวาคม 2001 รัฐบาลไดป้ระสานให้รัฐบาลให้ความช่วยเหลือด้าน
สวสัดิการและสังคม  เอช เอ็ม ยซุูฟ กาลลา ( H.M. Yusuf Kalla )  ได้อ  านวย
ความสะดวกในการประชุม ท่ี มาลีโน ในเขตสุลาเวสี ใต ้ ในการประชุมในคร้ังน้ี
โดยตวัแทนฝ่ายต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบั โปโซ ตวัแทนแต่ละฝ่ายไดล้งนามท าขอ้ตก
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ยติุความขดัแยง้10ประการ ขอ้ตกลงในการลงนามกดงักล่าวเป็นท่ีรู้จกักนัในนาม 
ประกาศสญัญา มาลีโน เพ่ือโปโซ 

กลุ่มเจราจาในคร้ังน้ีประกอบไปด้วยตวัแทนอิสลาม25คน และตวัแทนคริส์
ตเตียน23คน  และจากตวัแทนทั้งหมด มีเพียง2คนเท่านั้น ทีเป็นผูห้ญิง คือ เนลล่ี 
ตนั อาลามาโก(Nelly Tan Alamako) เป็นตวัแทนชาวมคริส์เตียน และ รูวยัดะห์ 
อูนติโง (Ruwaidah Untingo) ซ่ึงเป็นตวัแทนท่ีนบัถือศาสนาอิสลามส าหรับฟ้ืนฟู
ความปลอดภยัใน เมืองโปโซ   รัฐบาลไดด้ าเนินการรักษาความปลอดภยั ภายใต้
ช่ือ ‚ภารกิจปฎิบติัการ ซินตูว ูมาโรโซ‛ (Sintuwu Maroso) การด าเนินการในคร้ัง
น้ีเก่ียวขอ้งกบัทหารและต ารวจจากนอกพ้ืนท่ีโปโซ รวมถึงหน่วย บรีมอบ เกลา
ปา2 จาการ์ตา้ (Brimob Kelapa II Jakarta)  การด าเนินการฟ้ืนฟูความปลอดภยัอยู่
ภายใตก้ารควบคุมของต ารวจทอ้งถ่ิน สุลาเวสีกลาง 

            ในปี 2001   ได้เกิดเหตุการณ์การโจมตี 36คร้ัง โดย27คร้ังกระท าโดย 
กลุ่มไม่ทราบฝ่าย และการกระท าโดยกลุ่ม ทหาร1คร้ัง  การกระท าโดย ต ารวจ1
คร้ัง และกองก าลงัติดอาวุธ5คร้ัง และกลุ่มภาคประชาชน2คร้ัง   ในปี 2001 ไดมี้
การบนัทึก35คนเสียชีวิต และ 28คนได้รับบาดเจ็บ และ2คนหายสาบสูญ  ใน
บรรดาเหยือ่ผูเ้คราะห์9คน เป็นผูห้ญิงและเด็ก6คน218 

              นอกจากน้ียงัไดเ้กิดเหตุการณ์ความรุนแรงอ่ืนๆเช่น การลกัพาตวั การ
าาตกรรม การเผา การก่อการจลาจล  การทะเลาะวิวาท การระเบิด  การท าลาย
รวมทั้งการติดต่ออาวธุระหวา่ง2กลุ่มทีเก่ียวขอ้ง 

 

 

 

เดือนสิงหาคม 2002 หลงัจากการด าเนินการปฏิรูป ประกาศสญัญา มา
รีโน ทีเกาะปาลู  2 หมู่บา้นไดแ้ก่ หมู่บา้นเซเป และหมู่บา้น ซีลนัจา ซ่ึงประชากร
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริส์ต ได้ถูกโจมตี จากตวัเมืองโปโซ และอมัปามาซ่ึง
จุดเร่ิมตน้ของปัญหาน้ีมาจากต ารวจท่ีนับถือศาสนาอิสลามได้ถูกลกัพาตวัขณะ
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2002 

เดินทางผา่นหมุ่บา้นซีลนัจา 

รูปแบบความรุนแรงทีเกิดข้ึนในโปโซ ไดมี้การเปล่ียนแปลงอยา่งช้าๆหลงัจากมี
การใช้ประกาศสัญญา มารีโน ความรุนแรงทีเกิดข้ึนผ่านรูปแบบ การโจมตี การ
ก่อการจลาจล การเผาและท าลายเร่ิมลดลง ความขัดแยง้รุนแรงทีเกิดข้ึนใน
รูปแบบของการระเบิด การยงิ หรือการาาตกรรมลึกลบั ในปี2002เกิดการระเบิด
14คร้ังและการยงิ19คร้ัง219 

หลายเหตุการณ์ท่ีมีการาาตกรรมหรือการยิงซ่ึงเหยื่อผูเ้คราะห์ร้ายมาจากทั้งสอง
กลุ่มคือทั้งมุสลิมและคริสเตียน  พวกเขากลายเป็นเหยื่อ เพราะ ประการแรก 
ชาวบา้นท่ีเป็นเด็กๆและคนท างานในไร่สวน ประการที่สอง  ผูน้ าชุมชนเช่นผูน้ า
ศาสนา  ซ่ึงสถานทีเกิดเหตุค์่อนขา้งแต่งต่างกนั เช่นในสวนของชาวบา้น  สถานที
สาธารณะ เช่น ถนนหลวง หรือสถานทีปฏิบติัศาสนกิจทางศาสนา เช่นขณะ
บรรยายในโบสถห์รือขณะเดินทางกลบัจากละหมาดท่ีมสัยดิ 

เหยื่อจากการวางระเบิด เป็นชาวบา้นโดยวิธีการสุ่ม การวางระเบิด
มกัจะก่อเหตุในสถานท่ีสาธารณะ เช่นตลาด หรือรถโดยสารสาธารณะ ทีผ่าน
เส้นทางไปยงัสุลาเวสี และเส้นทางท่ีเช่ือมต่อกบั ปาลู โปโซ และ เตนเตนา 

แมว้่าจะมีการใช้ประกาศสัญญา มาลีโน, ความรุนแรงทีเก่ียวขอ้งกับประชน
ลดลง ความรุนแรงทีกระท าโดยกองก าลงัรักษาความปลอดภยัทั้งในส่วนของ
ต ารวจและทหารกลบัเพ่ืมข้ึน ในการใช้ประกาศสัญญามาลีโน ในส่วนการรักษา
ความปลอดภยัและการบงัคบัใช้กฏหมาย มีเพียงรูปแบบเดียวคือการลดจ านวน
อาวุธผ่านการปฏิบติัการรักษาความปลอดภยัท่ีด าเนินการโดยต ารวจซ่ึงสามารถ
ยดึอาวธุและกระสุนปืนจากชาวบา้นทั้งสองกลุ่ม 

สถานการณ์น้ีสามารถช้ีให้เห็นวา่ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนท่ีโปโซ แทจ้ริงแลว้ไม่ใช่
ความความขดัแยง้และความรุนแรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัประชาชน ซ่ึงน่าเสียดายท่ีความ
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จริงต ารวจและทหารมีส่วนเก่ียวขอ้งแต่ไม่มีออกมายอมรับอย่างชัดเจน ความ
ลม้เหลวของรัฐบาลในการแกไ้ขปัญหาเหตุการณ์ความขดัแยง้ทีเกิดข้ึนหลงัจาก 
การประกาศ สัญญามาลีโน ส่งผลให้เกิดการบงัคบัใช้สัญญามาลีโนทีเพ่ือความ
ปลอดภยัแก่ชาวบา้นในมณฑล โปโซ 

 

ปัญหาการก่อการร้ายที่ปรากฎอย่างกระทันหัน 

ส่ิงท่ีน่าสนใจท่ามกลางจ านวนการลดลงของความรุนแรงทีเกิดข้ึนผ่านการ
โจมตี การก่อการจาจลและการเผาการท าลาย และการเพ่ิมความรุนแรงเช่นการระเบิด  การ
ยิงหรือการาาตกรรมโดยวิธีลึกลบั แต่ท่ีน่าแปลกใจคือการปรากฏตวัของปัญหาหารก่อ
การร้ายท่ีก่อตั้งโดย BIN (หน่วยสืบราชการลบัของรัฐ)ปัญหาการก่อการ้ายดงักล่าวได้
เกิดข้ึนก่อนหน้า แล้ว จนกระทัง่เกิดการเปล่ียนแปลงขั้นรุนแรงในการรับมือกบัปัญหา
ความขัดแยง้ท่ีโปโซ  เม่ือตรวจสอบต้นก าเนิดปัญหาการก่อการร้ายทีเ ร่ิมพฒันาข้ึน 
กล่าวคือหลงัจาก หวัหน้า BIN เอเอ็ม เฮนโดรปรีโยโน   (AM Hendropriyono) ติดตามใน
การเยี่ยม3 รัฐมนตรีท่ีเมือง โปโซ ในปี 2001 และในขณะนั้นเอง เอเอ็ม เฮนโดรปรีโยโน   
(AM  Hendropriyono)  ไดก้ล่าววา่บริเวณ ดูซุน กาปอมปา  ปริเวณ ชายฝ่ังมณฑลโปโซ  มี
สถานท่ีฝึกสงคราม กองทพั อลั กออีดะห์ ท่ีน าโดย โอซามา บิน ลาเดน220  ปัญหาท่ีเกิดข้ึน
น้ี แมว้า่ส านกังานต ารวจซุลเต็ง นายพล ไซนลั อบิดิน อีชา (Pol. Zainal Abidin Ishak) ได้
มีโอกาสออกมาปฏิเสธว่าการมีสถานท่ีฝึกสงครามทีน าโดย ซามา บินลาเด็น นั้นไม่เป็น
ความจริง221การค ากล่าวของ เฮนโดรปรีโยโนนั้นไดรั้บความสนใจทั้งในและต่างประเทศ
รัฐมนตรีกระทรวงการเมืองและการรักษาความปลอดภยั ซ่ึงในขณะนั้นด ารงต าแหน่งโดย 
ซุซีโล บมับงั ยดุโฮโยโน( Susilo Bambang Yudhoyono)ไม่สามารถยืนยนัความจริงไดย้ดุ
โฮโยโนได้ค  าแถลงการว่ารัฐบาลยงัไม่สามารถยืนยนัได้ว่าเครือข่ายอลั กออีดะห์มีส่วน
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ร่ามในปัญหาความขดัแยง้ทีโปโซ สุลาเวสี กลาง222ถึงแมว้่าจะถูกปฏิเสธโดยหลายๆฝ่าย
แต่การกล่าวของของหัวหน้าBINกลายเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจเก่ียวกบัปัญหาการก่อการ
ร้าย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเวลานั้นสหรัฐอเมริกาไดร้ณรงคที์จะกวาดลา้งเครือข่าย อลั-กออี
ดะห์ท่ีมีอยูท่ ัว่โลก 

ท่ามกลามความปลอดภยัท่ียงัไม่สงบผูบ้ญัชาการทหารได้ด าเนินการฝึกการ
ปฏิบติัการร่วมมืออยา่งรวดเร็ว (PPRC)โดยการเขา้ร่วมกบัองคก์รทหารและต ารวจทีมีอยู่
ในโปโซ223การฝึกสงครามตามท่ีกล่าวไวใ้นขา้งตน้ประการแรกคือการด าเนินการหลงัจาก
มีการเรียกร้องผลกระทบทางจิตวิทยาของชาวโปโซ การทีชาวบา้นรับรู้วีธการปฏิบติัการ
อย่างรวดเร็วของทหาร รวมทั้งเหล่านักประดาน ้ าจาก กองก าลงัทหารพิเศษ (Kopassus)   
กองก าลงัเฉพาะ(TNI AU)  และกองก าลงัพิเศษหน่วยเรือเดินทะเล (TNI AL)ท่ีปฏิบติัการ
ริมทะเลไม่ไกลจากตวัเมืองโปโซ หลงัจากปัญาหาก่อการร้ายได้เกิดข้ึนในโปโซซ่ึงเป็น
พ้ืนท่ีเครือข่ายการก่อการร้าย ซ่ึงในเวลาต่อมาได้กลายเป็นจริงเม่ือได้เกิดความขดัแยง้
รุนแรงและมีการมีการจ าหน่ายอุปกรณ์ในการประกอบระเบิดไปยงัเมืองโปโซจากพ้ืนท่ีซู
โกฮารโจและจากเมืองสุราบายา 

นิตยสารไทม ์ฉบบัวนัท่ี23กนัยายน 2002 ไดพ้าดหัวข่าวเก่ียวกบัสมาชิก อลั-
ฟารัค ได้รับสารภาพต่อหน่วยสืบราชการลบัของอเมริกา(CIA)ว่าเป็นสมาชิก อลั –กออิ
ดะห์ เอเชียตะวนัออกเฉียงใตท่ี้ปฏิบติัการอยูใ่นอินโดนีเซีย224ค ากล่าวของ เฮนโดรปรีโย
โนเก่ียวกบัการมีกลุ่ม อลั –กออีดะห์ ทีโปโซนั้นน่าเช่ือถือ  

ขอ้มูลเพ่ิมเติมทีเก่ียวและความเก่ียวโยงกนัคือหลงัจากมีการระเบิดทีบาหลี ท า
ให้มีผูเ้สียชีวิต202 ในวนัท่ี12 ตุลาคม 2002 ทีเลเกียน เขตกูตา  รัฐบาลเมกาวาตีได้ออก
กฎหมายต่อตา้นการก่อการร้าย กฎหมายฉบบัดงักล่าวไดใ้ห้อ  านาจแก่หัวหน้าBINในขณะ
นั้นรัฐบาลเทียบเท่ารัฐมนตรี ต าแหน่ง BIN ยิ่งมีอ  านาจ แต่รายงานจากหน่วยข่าวกรองว่า
ไม่มีเหตุผลเพียงพอทีจะจบักุมผูต้อ้งสงสัยทีเก่ียวขอ้งในการก่อการร้าย หลงัจากเหตุกาณ์
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ระเบิดบาหลี อินโดนีเซียได้เก่ียวพนัธ์กบัแนวคิด ‚สงครามในความหวาดกลัว ‛จากค า
กล่าวของ ประธานาธอบดี จอร์จ ดบัเลบิ้ลย ูบุช  

หลงัจากการกระท าการก่อการร้ายวางระเบิดในบางพ้ืนท่ี  ค ากล่าวหา หัวหน้า
BINเฮนโดรโยโน ต่อมาได้ด าเนินการอย่างจริงจงั หน่วยข่าวกรองและการรักษาความ
ปลอดภยัออสเตรเลีย ไดก้ล่าว่า ค่ายกลุ่มก่อการร้าย อลั-กออิดะห์ไดก้ารจดัตั้งข้ึน ทีโปโซ  
การตอบโตข้อ้กล่าวหา   นายพล ไซนนั อาบิดิน อีชาค  ไดอ้อกมาปฏิเสธขอ้มูลดงักล่าวว่า
ปราศจากหลกัฐานนบัตั้งแต่การกล่าวหาจากต่างประเทศ เก่ียวกบัหัวหน้าBIN  เฮนโดรโย
โน ได้ด าเนินการรักษาความปลอดภยัอย่างต่อเน่ืองเพ่ือสร้างความเช่ือมัน่เก่ียวกบัปัญหา
การมีค่ายฝึกของเครือข่ายการก่อการร้าย อลั–กออีดะห์ ทีโปโซแมว้่าในวนัท่ี13 ธนัวาคม 
2002 ประธานาธิบดี เมกาวาตี ไดร่้วมในการพิจารณาคดี เพ่ือหาขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัขอ้มูล
ของ BIN และหน่วยสืบราชการลับระหว่างประเทศ    การพิพากษาในคร้ังน้ีคือ
ประธานาธิบดีได้ด าเนินการสอบสวนและตดัสินว่าข้อมูลจาก BINนั้นเป็นเร่ืองจริง225 
ขณะท่ีรัฐบาลด าเนินการรักษาความปลอดภยัท่ีโปโซ ไดเ้กิดเหตุการณ์ท่ีน่าตกใจ เช่นวนัท่ี
9 ถึงวนัท่ี11ตุลาคม 2003 กลุ่มติดอาวธุ ไดก้ระจายกนัโจมตี หมู่บา้น เล็มโบและ เบอเตอเล
เม  และได้ขยายไปยงั4หมู่บา้น ในเขตชายฝ่ังโปโซ ส่งผลให้ ประชาชน10รายเสียชีวิต 
และ10 กว่ารายไดรั้บบาดเจ็บ  เหตุการณ์น้ีเกิดข้ึน1วนัก่อนถึงวนัครบรอบ1ปีหเหตุการณ์
ระเบิดบาหลี 

การตอบสนองการโจมตีในพืน้ที่4ชุมชนที่ชายฝ่ังเมืองโปโซ 

รัฐมนตรีกระทรวงกฎหมายการ เ มืองและการ รักษาความปลอดภัย 
(Mengkopolhukum)ซูซีโ  ,บมับงั ยดุโดโยโน ไดส้ัง่ BIN ปฏติัการสืบราชการลบัและคน้หา
ผูก้ระท าความผิด กระทรวงกฎหมายการเมืองและการรักษาความปลอดภยั ทีกล่าวาผู ้
ก่อคววมรุนแรงคือคนอาศยัอยูใ่นโปโซ  แต่อาจจะมีมีการเก่ียวขอ้งกบักลุ่มคนนอกและมี
เครือข่ายรูปแบบโครงสร้างกระทรวงกฎหมายการเมืองการรักษาความปลอดภยั  กอง
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ก าลงัความร่วมมือ ระหวา่งต ารวจและทหารเกิดปฏิกิริยาอยา่งรวดเร็วในการจบักุมผูโ้จมตี  
เจา้หน้าท่ีต  ารวจประสบความส าเร็จในการจบักุม13 ผูต้อ้งสงสัยว่ากระท าการโจมตีติด
อาวุธทีหมู่บา้น เล็มโบ และ เบอเตเลเม  (9/10/ /2003)226พวกเขาโดนจบักุมและสอบสวน
การฝ่าฝืนกฎหมาย ฉบบัท่ี15/2003เก่ียวการกระผิดทางอาญากบัการก่อการร้าย ในศาลที
ประเทศ ปาลู จ าเลยได้กล่าว่าต  ารวจได้กระท าการทรมาร จบัแก้ผา้ และแทงบริเวณขา 
รวมทั้งใส่ห่วงโซ่และกุญแจมือขณะด าเนินการสอบสวน เป็นกรณีตวัอยา่งทีกระท าโดย
รัฐบาลใชก้ฏหมายต่อตา้นการก่อการร้ายท่ีโปโซ 

 

ตารางที่4การจับกมุในข้อหาเกีย่วข้องกบัการก่อการร้ายในโปโซในปี 2003-2007 

2003 13 รายถูกจบักุมในขอ้หาก่อการร้าย ขณะทีเกิดการโจมตีทีหมู่บา้น เล็มโบ เขต โมโร
วาลี 

2004 การจบักุมชาวโปโซจ านวน 6 คน 

2005 จ านวนผูถู้กจบักุมเพิ่มเป็น22ราย ทีเช่ือมโยงกบัเหตุการ์การระเบิดทีตลาด เตน็เตอนา 

2006 23รายท่ีถูกจบักุมน้ีเป็นจ านวนการจบักุมท่ีสูงท่ีสุดการด าเนินการจบักุมในขอ้หาการ
ก่อการร้าย 

2007 ผูถู้กจบักุม เป็น28 คน 

 

การรักษาความปลอดภยัที่โปโซ 

การด าเนินการรักษาความปลอดภยัเป็นส่วนหน่ึงจาก ซินตูว ูมาโรโซ หน่วยงน
ท่ีบงัคบัใช้ซินตูวู มาโรโซ อยูภ่ายใตห้น่วยงานต ารวจรักษาดินแดนมีช่ือว่า Satuan Tugas 
(Satgas)การด าเนินการ ซินตูวู มาโรซอ ทีบริหารงานโดย ความร่วมมือของต ารวจและ

 218



219 
 

ทหารรูปแบบของการด าเนินการคือ การสร้างป้อมกองก าลังต  ารวจหรือทหาร ตลอด
เส้นทางไปสุลาเวสี จนถึงทางเขา้หมู่บา้นโปโซ และกลางหมู่บา้น การออกระบบรักษา
ความปลอดภยัน้ีด าเนินการโดยทหารและมีการสร้างส านกังานใหญ่ทีหมู่บา้นเลกาและท่ี
ตวัเมืองโปโซ  นอกจากน้ี ต  ารวจก็ได้สร้างค่าย บรีมอบ ออกานิคท่ีโปโซ1( Kompi 
Brimob Organik )ขณะท่ีความขดัแยง้เกิดข้ึนหลงัจาก ประกาศใช้สัญญามาลีโน ฉบบัท่ี1 
กองทพัทหารอ่ืนๆ ท่ีโปโซ คือ  Kopassusซ่ึงหน่วยปฏิบติัการภาคพิศษ เพ่ือการก่อร้ายของ
ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 

หลังจากเหตุการณ์ท าร้ายนักเรียนหญิงท่ีโรงเรียนมธัยมในโปโซ ในเดือน 
ตุลาคม2005  อดีตหัวหน้ากระทรวงกฎหมายการเมืองและการรักษาความปลอดภยั ซ่ึง
ต่อมาคือประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ซุซีโร บมับงั ยุดโดโยโน ได้ออกค าสั่งฉบบัท่ี14 ปี
2005เก่ียวกับการจัดการโปโซ ผ่านการเรียนการสอนดังกล่าว   กระทรวงกฎหมาย
การเมืองและการรักษาความปลอดภยัต่อมาเป็นรูปแบบ satuan tugas  เพ่ือเผยให้เห็นถึง
ความรุนแรงและการคอรับชัน่เงินทุนดา้นมนุษยชน ท่ีโปโซการสนบัสนุนการท างานของ
หน่วยงาน satuan tugas ทีโปโซ ส านกังานใหญ่ต ารวจแห่งชาติต่อมามีรูปแบบหน่วยงาน
พิเศษเพ่ือจดัการกบัปัญหาควมรุนแรงท่ีน าโดยเจา้หน้าท่ีจากส านกังานตรวจแห่งชาติเพ่ือ
ท าการสอบสวน 

ไม่เพียงเท่านั้นหน่วยงาน satgasโปโซ  หลังจากทีมีการระเบิดท่ีตลาดเม่ือ
ปลายปี 2005  กระทรวงกฎหมายการเมืองและการรักษาความปลอดภยั รุปแบบหน่วยงาน 
satgasท่ีปาลู ซ่ึงเ ป็นพ้ืนท่ีความรุนแรงท่ีย ังคงกระจายวงกว้าง  ขณะเดียวกันการ
ประสานงานระหว่าง satgas (ปาลูและ โปโซ)satuan tugas อ่ืนๆ ทีซุลเตง ในวนัท่ี3 
มกราคม 2006 กระทรวงกฎมายการเมืองและการรักษาความปลอดภยั มีรูปแบบคอมมาน
ในการจดัการสถานณ์ ความปลอดภยั(koopaskam) ท่ีสุลาเวสี ตะวนัออกเฉียงใต ้

ตาราง5 ข้อมูลจ านวน กองทัพ non Organik ต ารวจ และทหาร ทีโปโซ ในปี2000-2004 
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ปี ต ารวจ ทหาร จ านวน 

2000 832 489 1.321 

2001 1.172 852 2.024 

2002 2.270 968 3.238 

2003 3.096 1.668 4.764 

2004 3.000 900 3.900 

2005 2.500 1.300 3.800 

แหล่งท่ีมา  : รัฐบาลโปโซ 

การเพ่ิมข้ึนของเหตุการณ์ความรุนแรงท่ีโปโซ จนถึงเดือน พฤษศจิกายน2004
ต ารวจและทหารได้เพ่ิมก าลังกองทพั พนัล้านรูเปียทีจดัสรรเพ่ือความปลอดภยัท่ีโปโซ 
งบประมาณค่าใชจ่้ายทั้งหมดนไ้ม่ไดม้าจากหน่วยงานทหารและต ารวจเท่านั้นแต่ยงัมาจาก
งบประมาณของรัฐบาลทอ้งถ่ินโปโซ   

ตารางที่6 งบประมาณของรัฐบาลโปโซ เพือ่ด าเนินการใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภยั 

ปี การเบิกจ่ายงบ(Rp) 

2001 6.995.062.840 
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2002    624.800.000 

2003 1.377.062.000 

Total 8.996.924.840 

แหล่งท่ีมา : รัฐบาล โปโซ, 2004 

 

ปี2006และ2007 มี3เหตุการณ์ส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อการร้ายท่ีโปโซ เหตุการณ์แรก 
วันที22 ตุลาคม 2006 บริเวณณพ้ืนท่ี ตานะ รุนตูห์ (tanah runtuh)  เกอร์รูราฮนั เรโจ เขตตวั
เมืองโปโซ  เหตูการณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นท่ีรู้จกัเพราะเกิดข้ึนในคืนการเฉลิมฉลองวนัอึดุลฟิตรี 
ของชาวมมุสลิม ชาวบา้นร้อยกว่าคนทีตวัเมือง โปโซ ไดป้ะทะกบักองก าลงัรักษาความ
ปลอดภัยของต ารวจ (กองพลเรือนรถหรือ Brimob)ในช่วงเวลา 21.15(ตามเวลาม
อินโดนีเซียตะวนัออก ) ขณะท่ีประชาชนก าลงัเตรียมตวัละหมาดอีด ในวนัารี รายา ฟิตตรี  
ท  าให้ชาวยบ้านเสียชีวิต1รายคือ อูดิน  และ 3รายได้รับบาดเจ็บจากการโดนแทง และ
ยานพาหนะบางส่วนของเจ้าน้าท่ีต  ารวจและสถานีต ารวจชุมชน ถูเผาท าลาย โดยกลุ่ม
ดงักล่าว และในวนัต่อมา วนัท่ี23 ตุลาคม2006 ไดเ้กิดเหตุการณ์ข้ึนอีกคร้ัง ระหว่างผูน้  าส่ง
ศพของนายอูดินกบักลุ่มบรีมอบ(Brimob)ท่ีระหว่างเส้นทางไปเกาะ เซรัม ในเขตตวัเมือง
โปโซกองก าลงัเ้พ่ิมก าลงัท าให้มีการปะทะกนักบัชาวบา้น 3 ราย หน่ึงในนั้นคือเด็ก อาย ุ3
ขวบ ท่ีก าลงัเล่อยูห่นา้บา้น และในวนันเดียวกนับา้นพกัของเหล่ากองก าลงัความปลอดภยั
ของต ารวจทีเกาะ อะลอร์ และ โบสถ์ ท่ีถนนเกาะ เซรัม เอบงั เรโจ โดนเผาโดยกลุ่มไม่
ทราบฝ่าย หลงัการปะทะ ต าจวัจจบัผูต้อ้สงสัยว่าเก่ียวขอ้งกบัการพาอาวุธเขา้ไปในพ้ืนท่ี
ดังกล่าว  เหตุการณ์คร้ังที่2 เกิดข้ึนในวนัท่ี11 มกราคม 2007เหตุการณ์น้ี  ต  ารวจได้
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ปฏิบติัการรักษาความปลอดภยัในพ้ืนท่ี ตานะ รุนตุห์ เกอรูลาฮฮนั เกอบงั เรโจ  จากการ
ปฏิบติัการรักษาความปลอดภยัดงักล่าวสามารถ จบัได2้4ราย DPO  ส่งผลให้ เดดี ปราซาน 
(Dedi Parsan)เสียชีวิต ในขณะท่ีเหยื่อรายอ่ืนๆคือเรียนยาฮ์ (Rianyah) และชาวบา้นท่ีช่ือ
วา่อิบนู(Ibnu)ซ่ึงไม่ไดเ้ขา้ร่วมหน่วยอาสาสมคัรของต ารวจ 

การกระท าควรมรุนแรงยงัคงด าเนินอยา่งต่อเน่ืองจนกระทัง่เวลา14.00ตามเวลา
ทอ้งถ่ินอินโดนีเซียขณะท่ีชาวบา้นได้ร่วมขบวนเคล่ือนศพ  กลุ่มเรียนยาฮ์บุกรุก  ปะทะ
กลุ่มเฮนดรา จนกระทัง่ชีวิต ต่อมาต ารวจไดจ้บัDPO ได4้ราย 

เหตุการณ์ที่3 เกิดข้ึนท่ีบริเวณ ตานะห์ รุนตุห์ (Tanah Runtuh)22722 มกราคม 
2007  การปฏิบติัการของต ารวจ24คน ในการเขา้ร่วม DPO เป็นผูต้้องสงสัยกอความ
รุนแรงท่ีโปโซ 

ปฏิกิริยาการต่อตา้นได้ขยายวงกวา้งในกลุ่มประชาชนเพราะเจา้หน้าทีได้ใช้
อ  านาจเกินหน้าท่ี  ขอ้เท็จจริงเห้นไดจ้ากการชาวบา้น15รายเสียชีวิต 1รายเป็นต ารวจ และ
เด็กทีมีอายุต  ่ากว่า18ปี ราย  และ อีก11ท่ีเจา้หน้าท่ีต  ารวจกล่าวหาว่าเป็นสมาชิกกลุ่มติด
อาวธุ228 

จาก3เหตุการณ์ในข้างต้นได้มีการตั้งค  าถามว่าท าไมเจ้าหน้าท่ีต  ารวจได้ใช้
อ  านาจเกินหนา้ทีและท าให้เกิดเหตุการณ์ซ ้าๆท าให้เหยือ่เคราะห์ร้ายเสียชีวิต?ไม่มีขอ้มูลที
สามารถอธิบายเก่ียวกบัประเด็นดงักล่าวท าให้มีผลกระทบต่อการสนบัสนุนบงัคบัใช้กก
หมายต่อเก่ียวกบัการก่อการร้ายท่ีเมือง โปโซการกระท าของกองก าลงัรักษาความปลอดภยั
ของต ารวจแตกต่างกบัการปฏิบติัการต่อผูก้ารก่อการร้าย เช่นก่อนหน้าน้ี ในกรณีการวาง
ระเบิด ท่ีบาหลีทั้งสองคร้ัง  การระเบิดท่ีโรงแรม J.W. Marriotและการระเบิกท่ีหน้า 
สถานทูตออสเตรเลียประจ า ท่ีกรุงจากาตา้ 
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ผลงานที่ โดดเด่นจากจ านวนความรุนแรงทีเกดขึ้นทีโปโซ  และ  ปาลู หลังจากการ
ประกาศใช้ สัญญา มาลโีน ฉบับที่1 

1. ส่วนหน่ึงของเหตุความรุนแรงทีเกิดข้ึนในปี 2004-2005 ทีโปโซ ท่ีไดปิ้ดเป็น
ความลบั หมายถึงเหตุการณความรุนแรทีเกิดข้ึนโดยไม่เก่ียวกขอ้งคนจ านวนมากความ
รุนแรงทีน าไปสู่การาาตกรรมโดยการยงิ การวางระเบิดหรือการใช้อาวุธมีคมทีปฏิบตัโดย
คนท่ีมีความสามรถสูงเท่านั้นตวัอยา่งเช่น  ก่อนหน้าท่ีจะเกิดเหตุการณ์ยิงทีโปโซ มุ่งไป
กลุ่มเป้าหมายแต่ผิดคน  การกระท าดงักล่าว สามารถกล่าวได้ว่า การยิงดงักล่าวเป็นการ
กระท าโดยวิธีทีลึกลบั (เพราะไม่มีใครรู้ ) และโดนเป้า100% แมว้า่จะปิดเป็นความลบั 
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สัญญามาลโีนฉบับที ่1 เพือ่โปโซ 

1. ยติุความขดัแยง้และการพิพาททนัที. 
2. เคารพทุกรูปแบบของการรักษากฏหมายและสนบัสนุนการพยานตามกฏหมาย 

ส าหรับผูท่ี้ท  าการฝ่าฝืน 
3. การขอเจา้หน้าท่ีของรัฐท าหนา้ทีอยา่งเด็ดขาดและเป็นธรรมในการรักษาความ

ปลอดภยั 

4. ส าหรับการสร้างความสงบ ยกเลิกการปฏิบติัการพลเรือนฉุกเฉินรวมทั้งความ
ร่วมมือจากฝ่ายต่างชาติ 

5. ขจดัการใส่ร้ายและความไม่ซ่ือสตัย ์ต่อทุกฝ่ายและส่งเสริมให้ทุกฝ่าย มีทศันคติการ
ความเคารพและให้อภยัซ่ึงกนัและกนัและกนัเพ่ือประโยชน์ในการอยูร่่วมกนั 

6. แผน่ดินโปโซคือส่วนหน่ึงจากประเทศอินโดนีเซีย ดงันั้นประชาชนทุกคนมีสิทธ์ิ
ในการอาศยัโดยความสงบและเคารพในขนบประเพณีในพ้ืนท่ีดงักล่าว 

7. .ทุกฝ่ายมีสิทธิทีจะทีเป็นเจา้ของและสิทธินั้นจตอ้งกลบัไปยงัเขา้ของท่ีถูกตอ้งซ่ึง
สิทธ์ิมีอยกุ่อนท่ีจะเกิดความขดัแยง้และกรณีพิพาท 

8. การกลบัไปยงัภูมิล าเนาเดิมของผูอ้พยพในพ้ืนท่ีต่างๆ 

9. ร่วมมือกบัรัฐบาลในการฟ้ืนฟแูละสร้างฐานเศรษฐกิจโดยรวม 

10. การด าเนินการตามกฏหมายของแต่ละศาสนาดว้ยวิธีการเคารพในหลกัการซ่ึงกนั
และกนัการปฏิบติัตามกฏทีเห็นชอบดว้ยกฏหมายในรูบแบบของกฏระเบียบของ
รัฐบาล 
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2. เหตุความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในปี 2004-2005 ไม่เปิดเผย ความรุนแรงทีกระท าโดย 
การยิงโดยอาวุธปืน   โดยกจะลงมือปฏิบัติตามสถานท่ีค่อนข้าเปล่ียวลับตาผู ้คนผู ้
ปฏิบติัการดงักล่าวคือผูมี้อิทธิพลมากในพ้ืนท่ีท างานผูป้ฏิบติัการช านาญในการลงมือก่อ
เหตุ จนกระทัง่ชาวบา้นไม่รู้วา่ใครคือผูป้ฏติัการดงักล่าว ถึงแมว้่าการยิง มีการปลอมทีเป็น
ความลึกลับ ตวัอย่างเช่นการยิงบาทหลวง  ซุเซียนตี ตีนู เลเล(Susianti Tinulele)และ
ชาวบา้นทีมีช่ือวา่IMBO  และการระเบิด ที เตน็นาเต  การยงิบูดยนัโต(Budyamto )และ ซูกี
โต (Sugito) และการยงิ2นกัเรียนหญิง ทีโรงเรียนมธัยมตอนปลาย ท่ีโปโซในวนัท่ี8 พฤษศ
จิกายน 2005แน่นอนวา่การยงิดงักล่าวกระท าโดยการวางแผนมาดี มีการใช้อาวุธปือนและ
ใชม้อเตอร์ไซคใ์นการหลบหนี รวมทั้งการปลอมตวั 

3. เหยื่อท่ีตกแป็นเป้าสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภท คือเหยื่อประเภทท่ี 1 
ค่ือเหยื่อท่ีมกัเกิดในรูปแบบการาาตกรรมแบบลึกลบั หรือเป็นการาาตกรรมโดยวิธีอ่ืน   

เหยื่อประเภทท่ี2   มีลกัษณะแบบการสุ่ม เช่นในการระเบิด  ในกรณีน้ีเหยื่อไม่ไดต้กเป็น
เป้าหมายในการก่อความรุนแรงทีเกิดข้ึน เหยื่อจากเหตุการณ์ความรุนแรงเป็นผลกระทบ
ท่ีมาจากการความรุนแรงท่ีกระตุน้ความหวาดกลวั จากความรุนแรงอ่ืนๆ 

4. การด าเนินการสืบราชการรลบั (ตามนโยบายของกระทรวงกฏหมายการเมือง
และการรักษาความปลอดภยั   ซูซีโล บ าบมัได้ด ารงต าแหน่งรักษาการอยู่ในเวลานั้น) 
เดือนพฤศจิกายน  2003  ได้ถูกตดัสินว่าล้มเหลวในการคุม้ครองประชาชนกา รระเบิดที
ตลาดศูนยก์ลาง โปโซ เม่ือเดือนธนัวาคม ปี2004 2004   และการระเบิดท่ีตลาดเต็นเตนา 
เม่ืรที2003 8  พฤษภาคม  2005  คือหลกัฐานท่ีไม่สารถปฎิเสธได้ การระเบิดท่ีตลาดและท่ี

กองบญัชากองบญัชาการต ารวจท่ีโปโซและท่ี ปาโมนา เหนือ  ซ่ึงมีระยะห่างเพียง  100 
เมตรเท่านั้นนอกจากนั้นการสืบราชการลบัและกองก าลงัรักษาความปลอดภยัไดถู้กตดัสิน
ว่าล้มเหลวในการตรวจสอบและการติดตามการขนส่งอาวุธท่ีใช้ในการก่อเหตความ
รุนแรง ความจริงน้ีไดก้ระตุน้ให้เกิดการพฒันาดา้นต่างๆ มติมหาชนกล่าวว่า ความรุนแรง
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ท่ีมีเป็นรูปแบบ การยงิหรือวิธีการอ่ืนๆ ซ่ึงส่วนหน่ึงมาจากการสืบราชการลบั  แนวคิดน้ียิ่ง
มีความน่าเช่ือถือ เม่ือกองก าลังรักษาความปลอดภยัของต ารวจล้มเหลวท่ีจะช้ิแจงข้อ
กล่าวหาดงักล่าว 

5. การขนส่งอาวุธ กระสุนและวตัถุระเบิด เป็นส่วนหน่ึงจากหลกัฐานท่ีว่า การ
มองโลกในแง่ดีของรัฐบาล  คนแรกคือ ยซุูฟ กาลลา  (Yusuf Kalla ) ท่ีริเร่ิมประกาศใช้
สญัญา มาลิโน 229ซ่ึงหมายความว่ายงัไม่มีการด าเนินการท่ีเป็นรูปธรรม ประชาชนยงัคงมี
การขนส่งอาวุธ โดยวิธีการกระจายอย่างทัว่ถึง  ในพ้ืนท่ีโปโซยงัไม่มีการรักษาความ
ปลอดภยัท่ีเขม้งวดเพ่ือป้องกนัไม่ให้อาวุธปือนและระเบิดเขา้ไปในพ้ืนท่ีโปโซ ดงันั้นจึง
ท าให้มีการสอบสวนการมีป้อมทหารและต ารวจอยูท่ี่บริเวณหน้าหมู่บา้นและในพ้ืนท่ีทุก
หมู่บา้น แต่กลบัไม่มีบทบาทเท่าทีควร แมจ้ะมีการเร่ิมหวาดระแวงต่อฝ่ายต่างๆท่ีมีการ
น าพาอาวธุ และกระจายไปทัว่พ้ืนท่ีโปโซ ปัญหาทีเกิดกข้ึนไดมี้การพิจารณาว่าเป็อุปสรร
คต่อกระบวนการฟ้ืนฟู การรักษาความปลอดภยัและเศรษฐกฃิจและสังคมท่ีพ้ืนท่ีโปโซ 
หลงัจากมมีการประกาศใช ้สญัญามาลีโน ซ่ึงไดแ้ก่  

1. การคอรัปชัน่งบประมาณในการช่วยเหลือเพ่ือมุนษยชน 

รัฐบาลไดอ้อกนโยบายในรูปแบบโครงการเพ่ือให้ความช่วยเหลือแก่ผูอ้พยพ 
หรือเหยือ่จากปัญหาความขดัแยง้ เช่นการให้เงินช่วยเหลือ(Jadup)ปัจจยัยงัชีพ(Bedup)การ
จดัหาท่ีอยูอ่าศยั  (RTS) และวสัดุในการก่อสร้าง (RTS)แก่ผูไ้ดรั้บผลกระทบโดยตรงจาก
เหตุการณ์ความขัดแยง้ นอกจากยงัมีโครงการทีเสริมสร้างความสมานฉันท์ระหว่าง
ชาวบา้นในหมู่บา้น โปโซ หลงัการปฏิรูปการใช้สัญญามาลีโน ฉบบัท่ี1 ประธานาธิบดี
อินโดนีเซีย ไดอ้อกนโยบายครอบคลุม ฉบบั 14 ปี 2005 เก่ียวกบัมาตราการในการจดัการ
กบัปัญหาท่ี โปโซ แบบแผนดงักล่าวไดส่้งมอบให้แก่กระทรวงการประสานงาน และเจา้
หน้าทีระดบัสูง ( อยัการสูงสุด และ อธิบดีกรรมต ารวจและผูบ้ญัชาการทหารและหน่วย
สืบราชการลบัของรัฐ)และส่งต่อไปยงัรัฐบาลส่วนระดับอ าเภอและทอ้งถ่ิน ระบบการ
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ด าเนินงานบางส่วนของโครงการทีกล่าวมาในขา้งตน้ด าเนินการโดยกระทรวงสังคมใน
การประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง(ส านกังานภูมิภาคและส านกังานบริการสังคม) 
ยกเวน้กองทุนสมานฉันทท่ี์จดัตั้งโดยรัฐบาลส่วนทอ้งถ่ิน โปโซและกลุ่มมาลีโน  จ านวน
ตวัเลขงบประมาณทีรัฐบาลให้ส าหรับฟ้ืนฟโูปโซ เป็นจ านวน 5400ลา้นรูเปีย 

แต่โครงการฟ้ืนฟูทีด าเนินการโดยรัฐบาลไม่ไดเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ 
พบความผิดปกติในการด าเนินงาน หน่วยงานNGO ทีโปโซ และปาลู รายงานว่ามีการ
ละเมิดโครงงานไปยงัหน่วยบงัคบัใช้กฏหมาย (ต ารวจและอยัการ) วิธีการท างานคือการ
กระจายงบประมาณความช่วยเหลือดา้นมนุษยธรรมในการตรวจสอบของสถาบนับนัเพ่ือ
การศึกษาสิทธิมนุษยชน ซุนเต็งหรือ LPSHAM SULTENG พบว่าจ  านวนมีงบประมาณ
ช่วยเหลือทีไม่ไดก้ระจาย  นัน่คือเงินเช่วยเหลือและปัจจยัยงัชีพ แก่ 18.070 ครัวเรือน หรือ
ประมาณ 90.330 ชีวิต  หากผูน้ าครบครัวมีสิทธ์ิท่ีจะได้รับงบประมาณ 2.500.000รูเปีย  
ดงันั้นงบประมาณะท่ีไม่ไดก้ระจายไปมีจ านวนถึง 45.175.000.000 รูเปีย230 

การตอบสนองของการบงัคบัใช้กฏหมายในกรณีการคอรัปชัน่เงินช่วยเหลือน้ี
เห็นไดจ้ากกระท าท่ีไม่ทัว่ถึงและด าเนินการอยา่งล่าช้า  ส านกังานต ารวจในพ้ืนท่ีสุลาเวสี
กลางไดท้  าการสอบสวนคดีการคอรัปชัน่เงินช่วยเหลือในช่วงเดือน สิงหคม 2003 จ านวน
การสูญเสียกว่า170ล้านรูปเปีย ซ่ึงน้อยคดี(รายงานจากNGOและชาวบา้นโปโซ )ซ่ึงเป็น
จ านวน 220ล้านรูเปีย คดีน้ีถูกกล่าวหาว่ามีความเก่ียวข้องหัวหน้าส านักงานสวสัดิการ
สงัคม จงัหวดสุลาเวสี กลางและเขตหมู่บา้นโปโซ และเครือข่าย (อยัการ และ ต ารวจ และ 
ผูน้  าชาวบา้นรวมทั้ง ผูรั้บเหมาโครงการ231 

การคอรัปชัน่งบประมาณช่วยเหลือเหยื่อทีโปโซ มีหลกัฐานเห็นไดจ้ากศาลได้
ตดัสินลงโทษให้ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการน้ี ไดแ้ก่  แอนดี อะซีกิน ซูํูตี (Andi Azikin 
Suyuti)หวัหนา้ส านกังานสวดิัการสงัคม สุลาเวสี กลางซ่ึงเป็นผูดู้แลโครงการในเขตโปโซ 
ถูกพิพากษาจ าคุก2ปี โดยศาลประเทศ ปาลู เพราะมีหลกัฐานว่าได้กระท าการคอรัปชั่น
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งบประมาณช่วยเหลือผูอ้พยพล้ีภยั โปโซในปี 2001 จ านวน 120ลา้นรูเปีย 232นอกจากน้ีผูท่ี้
เก่ียวขอ้งการการคอรัปชัน่รวมทั้งฝ่ายเหรัญญิก และผูรั้บเหมาโครงการไดรั้บการพิพากษา
ลงโทษท่ีแตกต่างกนันอกจากน้ีรูปแบบการด าเนินการหลงัความขดัแยง้ทีน าโดยรัฐบาล
กลาง และหม่บา้นโปโซ ไดส่้งผลกระทบต่อประชาชน นโยบายการเมืองของรัฐบาลโปโซ 
ไดก้ระท าความผิดทางอาญาโดยการแบ่งแยกโครงการหลงัความขดัแยง้โดบบูปาตีโปโซ
และกลุ่มพลเรือน ไดแ้บ่งแยกโครงการดงักล่าว233 มีความผิดพลาดในการบริหารทั้งๆท่ี
ความจริงแลว้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือท่ีจะเสริมสร้างอ านาจผา่นโครงการและในขณะเดียวกนักอ้
ไดส้ร้างความไม่เสมอภาคระหวา่งเหยือ่จากหตุการณืความขดัแยง้ 

2. การละเลยสิทธิมนุษชนของเหยือ่จากเหตุการณ์ความขดัแยง้ 

ปัญหาส าคญัท่ีถูกละเลยจากรัฐบาล โปโซ คือผลตอบแทนและสิทธิมนุษยชน
ให้กบัประชาชนท่ีตกเป็นเหยื่อจากเหตูการ์ความขดัแยง้ จนถึงขณะนน้ียงัไม่เห็นความ
จริงจงัของรัฐบาลท่ีจะฟ้ืนฟูสิทธิมนุษยชน รูปแบบการฟ้ืนฟูไม่ไดรั้บเป็นวาระส าคญัใน
การประชุมของรัฐบาล สถนการณ์น้ีได้สร้างความไม่เท่าเทียมแก่ประชน  ประเด็นน้ีได้
เป็นหลักฐานว่าเป็นผลมาจากนโยบายท่ีไม่ดีและการด าเนินการช่วยเหลือด้านสิทธิ
มนุษยชนแก่เหยือ่จากปัญหาความขดัแยง้โดยรัฐบาลนั้นไม่มีประสิทธภาพ 

3. บทบาทท่ีไม่เหมาะสมของคณะกรมการสิทธิมนุษยชน 

ผลการด าเนินงานและความมุ่มมั่นของคณะกรรมการด้านสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ(Komnas HAM)   ไม่ได้แตกต่ากนัมากกบัการบงัคบัใช้กฏหมายและการสร้าง
ความปลอดภยัจากเจา้หน้าท่ีต  ารวจและทหารทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชน (komnas HAM) ก็จะมีการจดัตั้งทีมคณะกรรมการดา้นสิทธิมนุษยชนเพ่ือ โปโซ 
และมีการลงพ้ืนท่ีเยอืนโปโซ เพ่ือเป็นพิสูจน์ความจริงจงัในจดัการกบัป ญหาความขดัแยง้
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ท่ีโปโซ คณะกรรมการดา้นสิทธิมนุษยชน(Komnas HAM) ไดจ้ดัตั้งส านกังานตวัแทนที 
เขต ปาลู234 

ในปี2004 สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (Komnas HAM) ไดไ้ปเยอืนปาลูโปโซ2คร้ัง 
การเยือนคร้ังแรก ในเดือนเมษายน 2004 และการเยือน คร้ังท่ี2 ในดือนสิงหาคม2004
หลงัจากเหตุการณ์โจมตีและแทงบาทหลาวง ซูเซียนตี ตีนูเลเ(Susianti Tinulele )ท่ีโบส์ถ
อีฟฟัททา ในเขต ปาลู 

จากการเยี่ยมเยียนของคณะกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (Komnas 
HAM)  ได้มีข้อสรุปท่ีน่าแปลกใจมากว่าความขดัแยง้ทีโปโซ ไม่มีการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน หลังจากเหตุการณ์จราจลรุนแรงในเดือน พฤศจิกายน 2004  อะหมัด อลี
(Achmad Ali)235ไดก้ล่าววา่ในเหตุการณ์ความขดัแยง้ท่ีโปโซมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่
รัฐบาลไดก้ระท าการละเลย  ประเด็นนน้ีไดส้ร้างความสับสนให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะ
เหยือ่ท่ีไดรั้บความเดือนร้อน ทีโปโซ 

หลังจากกจราจลและความรุนแรงทีเกิดข้ึนเดือนกรฏาคม 2004จ านวน
องคป์ระกอบทางสงัคมรวมทั้งประชาชน ชาวโปโซและสุลาเวสี กลาง ท่ีอาศยัอยูใ่นจาการ์
ตา้ไดเ้ดินทางมาท่ีส านกังานคณะกรรมการดา้นสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (Komnas HAM)  
การมาดงักล่าวเพ่ือขอให้คณะกรรมการได้ท  าการสืบสวนเก่ียวกบัความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน 
แต่โอกาสดงักล่าวนั้นตอ้งผ่านขา้ราชการพลเรือน ซมัซูดิน(Sjamsoedin )และ ลีส ซูโกน
โด (Lies Sugondo )ไดก้ล่าวว่าเหตุการณ์ความขดัแยง้รุนแรงท่ีโปโซ จะถูกรายงานก่อน
การสอบสวนคณะกรรมการด้านสิทธิมนุษยชน (KOMNAS HAM)หลังจากมีการ
ด า เ นินการบังคับใช้กฏหมายในพ้ืน ท่ี  เกอบัง  เ รโจ  โปโซในปี2006 และ2007 
คณะกรรมการดา้นสิทธิมนุษยชน (komnas HAM)  ไดก้ลบัมาท างานในรูปแบบทีมอีกคร้ัง
ซ่ึงภายใต้การน าโดย คณะกรรมาธิการซุมโรติน เค โซว์ซูโล (Zumrotin K Soesilo) 
หลงัจากการเยอนโปโซ และพบปะกบัเหยื่อ คณะกรรมการด้านสิทธิมนุษยชน(komnas 
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HAM)  ได้พบปะคณะกรรมการรัฐบาลท่ีโปโซ และผู ้บญัชาการต ารวจแห่งชาติ
อินโดนีเซีย   แมว้า่คณะกรรมการดา้นสิทธิมนุษยชน (komnas HAM) ไดเ้ยือนโปโซหลาย
คร้ัง ไม่เห็นผล 

การไร้ประสิทธิภาพในการท างานของคณะกรรมการด้านสิทธิมนุษยชน 
(komnas HAM) เพ่ือ โปโซยงัช้ให้ห็นว่าไม่มีรายงานผลเก่ียวกบการเยือนดังกล่าว 
จนกระทัง่เป็นเร่ืองท่ียากส าหรับประชาชนในการประเมิณบทบาทการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการดา้นสิทธิมนุษยชน (komnas HAM)  ในการแกไ้ขปัญหาสิทธิมนุษยชนใน 
โปโซ 

4. การไร้ประสิทธิภาพในการตอบสนองของรัฐบาลต่อแนวคิดของประชาชน 

หนึงสัปดาห์หลงัจากการระเบิดท่ีตลาดเตอนาเต ส่งผลให้มีผูเ้สียชีวิต20ราย 
และบาดเจบ็50ราย2362 ผูน้  าศาสนาท่ีโปโซ คือ  อุสตาช อดันาน อรัซาล(ADNAN ARSAL) 
และ บาทหลวง รีนาลดี ดามานิค (Rinaldy Damanik )ท าให้มีการก่อตั้งทีมเพ่ือคน้หาความ
จริงเพ่ือโปโซ ( TPF POSO)รูปแบบการละมิดสิทธิมนุษยชน ทีเกิดข้ึนก่อนปลหลงัความ
ขดัแยง้เป็นส่ิงส าคญัมากในการสนับสนุนเพ่ือสร้างความสมานฉันท์ระหว่างประชาชน
เช่นเ ด่ียวกับการได้รับสนับสนุนเพ่ือประนีประนอมปัญหาความขัดแย้งท่ีเ กิดข้ึน 
จนกระทัง่ความหวาดระแวงในเหล่าชาวบา้นได้ลดลง ในการประชุมทีด าเนินโดยฝ่ายท่ี
ก าหนดวตัถุประสงคเ์พ่ือจดัการก่อตั้ง (TPF POSO)นัน่คือรูปแบบการรายงายความขดัแยง้
ท่ีเกิดข้ึนโดยวิธี อิสระ 

แมว้่ารูปแบบความคิดน้ีจะเกิดหลงัจากเหตุการณ์ระเบิดทีตลาด เตอเตนา  แต่
ทีมคน้หาความจริงมีควมหวงจะพบสาเหตุของความขดัแยง้ทีโปโซหลกัการการท างาน
ของ ทีมคน้หาความจริงเพ่ือโปโซ (TPF POSO)รัฐบาจะตอ้งให้สิทธิแก่เหยื่อในรุปแบบ
ของการเปิดเผยความจริงและให้ด าเนินการให้ความมยติุธรรมซ่ึงเป็นส่ิงทส าคญัแก่เหยื่อ 

 230



231 
 

แนวคิดน้ีไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์ร  NGO ทีโปโซ และปาลู จนกลายเป็นวาทกรรม
ใหม่แก่ชาวโปโซ ในการมองเห็นความพยายามแกปั้ญหาความขดัแยง้ทีเกิดข้ึน 

กลุ่มNGO และบรรดาผูน้ าศาสนา ผูน้ าชาวบ้านและเยาวชน ทีโปโซ ได้ยุติ
แนวคิดาการท างาน ของ ทีมค้นหาความจริงเพ่ือโปโซ (TPF)ทีจะเกิดข้ึนการท างานที
ก าหนดการแลกเปล่ีนความคิดเห็นของฝ่ายต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัความขดัแยง้แก่ทีมงานถือ
ว่าเป็นส่ิงส าคญัต่อกระบวนการและการให้ค  าปรึกษาจากฝ่ายต่างๆทีเก่ียวขอ้งกบัความ
ขดัแยง้รวมถึงผูท่ี้กลายเป็นเหยื่อ  การน าสนอความจริงของทีม คน้หาความจริงเพ่ือโปโซ 
เก่ียวกบัความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน เร่ิมปรากฎจากการพบปะกบัฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงนาม
สญัญามาลีโน ฉบบัท่ี1 ในวนัท่ี20ธนัวาคม 2001  น่าเสียดายท่ีความคิดทีจะก่อตั้งทีม นหา
ความจริงเพื่อโปโซ (TPF) ไม่เคยไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐบาล 

ความขดัแยง้ทีโปโซ มีบางศพัท ์บางค าท่ีไดป้รากฎเม่ือความรุนแรงไดเ้กิดข้ึน  
ค าศพัทเ์ห่าน้ีมีความส าคญัเพราะเป็นลักัษณ์ในการระบุกลุ่มท่ีอยูใ่นความขดัแยง้ท่ีโปโซ  

ตารางท่ี7   การแต่งตั้ง กลุ่ม (ปฏิบติัการลงพ้ืนท่ี) ความรุนแรงท่ีโปโซ 
ตามล าดบัความรุนแรงของเหตุการณ์237 

ช่วง  กลุ่ม โดย ค าอธิบาย แหล่งอ้างองิ 

ปี  1998 กลุ่ม
โจมตี 

NGO (LSM) กลุ่มท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัสงคราม 

 

 

ปี 1999 – 

กลุ่มสี
แดง =
ชาวคริส

ประชาชน  

กองก าลงัรักษา

กลุ่มท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัสงคราม 
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2001 เตียน 

 

กลุ่มสี
ขาว= 
อิสลาม 

ความปลอดภยั
(ของทหาร
และต ารวจ) 
เยาวชนและ
ผูน้ าชาวบา้น 

 

ปี 2000 – 
2001 

Kongkoli 
= ชาวค
ริสเตียน 

ชาวมุสลิม     กลุ่มท่ีเก่ียวขอ้ง
กบั      สงคราม 

 

ปี 

 2001 

เครือข่าย
อลักออิ
ดะห์ 

หวัหนา้ BIN 

เฮนโดรปรีโย
โน 

สร้างค่ายฝึกใน
พ้ืนท่ีเขตชาน
เมืองโปโซ น า
โดย โอมาร์ อลัฟา 
และ อูมาร์ บนั
ดอน รวมกบั อาบู
ดาร์ดะฮ ์และ ปาร์
ลินดูงนั สีเรการ์ 

Satunet.com, 13 
Desember 2001 

 

ปี2002 

ก่อความ
รุนแรง 

ยซููฟ กาลลา 
และ เมินโก
เกสซรา  

ทิ้งระเบิดและ
สร้างความ
หวาดกลวัหลงัจา

Kompas, 13 Agustus 
2002 
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2002 

กาประกาศใช้
สญัญามาลีโน 

 

ปี 

 

 

 

2003 

กลุ่มเก่า  

หน่วน
กฏหมาย
การเมืองและ
การรักษษ
ความแอดภยั 
น าโดย ซูซีโล 
บ าบงั ยดุโฮโย
โน 

กลุ่มน้ีเป็นกลุ่มท่ี
มีความส าคญัใน
การสร้างความวุน่
วานท่ีโปโซกลุ่ม
ดงักล่าวคือกลุ่ม
ความร่วมมือ
ระหวา่งคนใน
หมู่บา้นและคน
นอกหมู่บา้นท่ี
ไดรั้บผลกระทบ 

Pelaku Penyerangan 
Sudah Lama di Poso, 
Kompas, 16 Oktober 
2003  

 

 

 

กลุ่มเก่า 

หน่วยทหาร
แห่งชาติ
อินโดนีเซีย น า
โดย นายพล 
เอน็ดิอาร์โตโ 
ซูตาร์โต 

กลุ่มท่ีสร้าง
สถานการณ์ความ
ไม่มนัคงท่ีโปโซ. 
เป็นกลุ่มไม่ใหญ่
แต่ไดรั้บการ
ฝึกอบรมและ
เตรียมก่อความ
เสียหาย มีการ
ผสมกลมกลืนกบั

Idem 
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ชาวบา้น แต่มี
ลกัษณะเป็นของ
ตวัเอง 

เครือข่าย
ก่อการ
ร้าย
ต่างชาติ 

ประธาน 
MPR,  

อามิน ราอิส 
(Amin Rais) 

มีความสารถ
พิเศษเห็นไดจ้าก
การโจมตีทีไดมี้
วานวางแผนไว้
อยา่งดี 

Idem 

กลุ่มติด
อาวธุ 

กองก าลงัรักษา
ความปลอดภยั  
SBY 

มีพบอุวธุปืนและ
อุปกรณ์อ่ืนๆ  

 

 

 

 

Kompas, 20 
,oktober2003 

กลุ่มจีฮดั International 
Crisis 
Group(กลุ่ม
วิกฤติการณ์
ระหวา่ง

กลุ่มท่ีมีความ
เก่ียวขอ้งกบั
หรือไม่ก็ตามแต่มี
ลกัษณะเป็นคู่แข่ง
ท่ีกบัเครือข่ายญะ

International Crisis 
Group (ICG): 
Indonesia 
Backgrounder: Jihad 
in Central Sulawesi, 3 
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ประเทศ) มาอะห์อิสลามี
ยะห์ )JI) 

Februari 2004   

Tahun 
2005 

ประชาช
น 

สุลาเวสี 

หวัหนา้ BIN,  

ชามซีร ซีเร
การ(Syamsir 
Siregar) 

เป็นกลุ่มทีมี
ความคิดของรัฐ
อิสลามความ
ขดัแยง้ขยาย
ภูมิภาคเช้ือชาติ
ศาสนาและการ
ทุจริต 

Suara Pembaruan, 15 
Juni 2005 

เครือข่าย 
ความ
ร่วมมือ
องคก์ร
อิสลาม  
ซ่ึงเป็นมือ
เป็นเทา้
ให้แก่ดร. 
อชัอารี 
(DR. 
Azhari)
และ นู
รดิง เอม็ 

คณะกรรมการ 

ยซููป กาลลา 

( Jusuf Kalla) 

สร้างหวาดกลวั
อยา่งต่อเน่ืองจาก
ความหวาดกลวั
ก่อนหนา้น้ีและ
กระตุน้เกิดความ
ขดัแยง้ 

Jakarta Post, 31 Mei 
2005 
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ทอบ 

เก่ียวขอ้ง
กบัความ
ขดัแยง้ท่ี
อ  าบอน 
กลุ่ม
โซโล 

 

รองหวัหนา้
ส านกังาน
ต ารวจ
แห่งชาติ 

อรัยนัโต บูดดี
ฮาร์โจ 

(Aryanto 
Budihardjo 
ihardjo) 

กลุ่มทีมีความ
เก่ียวขอ้งกบัการ
ก่อการร้าย 

 

Republika, 1 Juni 
2005 

Tahun 
2006- 

 

2007 

DPO 
Poso 

ส านกังาน
ต ารวจ
แห่งชาติ, และ
รัฐบาล 

กลุ่มคนท่ี
เก่ียวขอ้งกบั
การฎิบติัการความ
รุนแรงและสร้าง
ความหวาดระแวง 
ทีโปโซ 

 

ปี 

2006 

สร้าง
ความ
หวาดระแ
วง 

คณะกรรมการ 

ยซููป กาลลา 

( Jusuf Kalla) 

เหตุการณ์ที
เกิดข้ึนทีโปโซคือ
การสร้าความ
หวาดกลวัและ

Kompas Cyber Media, 
27 Oktober 2007 
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ไม่ช่ความขดัแยง้ 
รัฐบาบไดใ้ช้
กฎหมายในกการ
ต่อตา้นการก่อการ
ร้าย 

 

 

ปี2007 

ฝ่าย
ต่างชาติ 

หวัหนา้ BIN,  

ชามซีร ซีเร
การ(Syamsir 
Siregar) 

ตวัแทนอลั-กออี
ดะหทีมาจกา
ประเทศในแถบ
ยโุรปทีมาสร้าง
ความป่ันปวนท่ี 
โปโซ 

Rakyat Merdeka, 27 
Februari 2007 

กลุ่มเก่า ต ารวจส่วน
ทอ้งถ่ิน น า
โดย บาโรดิน 
ฮยัตี 

 กลุ่มท่ีเขา้รวมลง
นามคน้หาคน
(DPO) โดย
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บทบาทความช่วยเหลอืทางด้านโครงสร้างทางกฎหมาย 

ความขดัแยง้โปโซเป็นส่ิงดึงดูดคามสนใจ จาก LBH จาการ์ต้า ซ่ึงจะเห็นได้จาก
บทบาทของคคองค์กรท่ีให้ความช่วยเหลอทางกฏหมายท่ีมีอยู่นระดบัทอ้งถ่ิน ในความ
พยายามแบ่งประเภทกฏหมาย ทีเป็นเหมือนรูปแบบหน่ึงในกระบวนาการช่วยเหลือ
ทางดา้นกฎหมายโครงสร้างในบริบทของการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ในโปโซ 

1. การเสริมสร้างศกัยภาพและบทบาทภาคประชาสงัคม 

ความหวาดระแวงและค าแถลงเก่ียวกบักลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อการร้าย อยา่ง
ต่อเน่ืองในช่วงท่ีมีความขดัแยง้ และหลงัจากการประกาศใช้ สัญญามาลีโน  ส่ิงท่ีกงัวลว่า
จะกลบัมาจุดประกายความขดัแยง้คร้ังใหญ่ แต่กลบัไม่เกิดข้ึน   เพราะการสร้างจิตส านึก
เร่ิมตั้งแต่การสร้างจนกระทัง่ประชาชนยากท่ีจะถอนตวัและกลบัไปก่อความรุนแรง การ
เสริมสร้างการตระหนักของประชาชน  ได้เ ร่ิมจากการยงัคงรักษารักษาและสร้าง
สมัพนัธมิตรในการรับรู้การอยู ่ร่วมกนัในวงกวา้งในระดบัท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายต่อเหยื่อ
เหตุการณ์ความขดัแยง้ 

เป็นท่ียอมรับว่าความพยายามน้ีไม่ใช่เร่ืองง่าย เพราะสาเหตุความหากหลาย
และช่องโหว่ในสังคมยงัคงมีอยู่และเป็นปัจจยัทีสามารถส่งผลกระทบต่อการเกิดความ
รุนแรงคร้ังใหม่ ในบริบทความขดัแยง้ของโปโซ ตวัเลือกส าหรับการลดช่องโหว่ของ
สังคมและการขยะขดัแยง้ซ่ึงเป็นหน้าท่ีของรัฐบาล ซ่ึงไม่ใช่แค่สองส่ิงท่ีถูกมองตรงกนั
ขา้มเท่านั้น แต่ตอ้งมีคามพยายามติดตามอยา่งต่อเน่ือง การขอความรับผิดชอบจากรัฐบาล
ข้ึนอยูก่บัความแขง็ของประชาชานท่ีรักษาสิทธิของตวัเองและตระหนกัถึงการปฏิบติัท่ีไร้
ประสิทธิภาพของฐัาล ในการจดัการปัญหาความขดัแยง้และความตกต่างท่ีไม่เคยเป็นมา
ก่อน 
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2. การเพ่ิมประสิทธิภาพของประเพณี ‘MotambuTanah’238 

ในมุมมองของวฒันธรรม poso นั้น งาน ' Rujuk Sintuwu Maroso' 239แทจ้ริง
แลว้ หลงัจากการใชห้น่ึงในรูปแบบของการรักษาความสงบผ่านสัญลกัษณ์  ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกั
กนัหมายถึง ‚Matambu Tanah ‚ กิจกรรมน้ีกระท าโดยการ า่าควายหน่ึงตวัแลว้น าเอาหัว
ความมาฝันในพ้ืนดิน  น่ีคือขบวนการสนัติภาพผ่านประเพณี ท่ีหมายถึง การฝังอดีตทีผ่าน
มาโดยการบนัทึกหลงัจากหัวควายท่ีถูฝันในดินทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัความขดัแยง้ก่อน
หนา้น้ีจะไม่สามารถข้ึนมาไดอี้ก 

‚ความหมายของ motambu tanah จะกระท าเม่ือมีเหตุการณ์ท่ีอบั
อายหรือภัยภิบัติทีได้พัดมาในหมู่บ้าน ดังนั้ นจึงอ านาจของ 
momatambu tanahจึงเป็นเหมือนค าสาบานของชาวบา้น ‛ 

( สัมภาษณ์ ผู ้น าเยาวชน ลาเก   ,เดมี ตอมบารานี 
(DjemiTombarani), 27 กุมภาพนัธ์ 2006)  

ขอ้ความดงักล่าวในช้างตน้ช้ีให้เห็นถึงการคงอยูข่องความเช่ือดั้งเดิมในชุมชนทอ้งถินโป
โซ   ประสิทธฺภาพของขบวนการประเพณีแบบดั้งเดิมทีใช้เพือสร้างความสงบสุขท่ีโปโซ  
เห็นไดช้ดัวา่จ  าเป๋นอยา่งยิง่ท่ีตอ้งศึกษาเพิมเติมเชิงลึก เพราะว่าเป็นส่ิงส าคญัท่ีทราบขอ้มูล
เพ่ิมเติมเก่ียวกับขบวนการประเพณีดั้ งเดิม เพ่ือเปรียบเทียบกับ อดีตประธาน ซิโนเด 
(SInodeGKST) อาร์โนว ์โตโบนโด (ArnoldTobondo)ไดป้ระเมิณว่า ‚motambutanah‛ใน
สมยัก่อนมีจุดมุงหมายเพ่ือรักษาทีเกิดความอปัยศเช่น  ผูช้ายข่มขืนผูห้ญิง หรือการแต่งงาน
นอกสมรสหรืออ่ืนๆ ในหลกัการของ montambutanah ส าหรับกรณีทีเกิดผิดศีลธรรมใน
ชุมชน 
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‚ ในอดีตพ่อแม่ของเราได้motambutanah, เม่ือมีการละเมิดกฎ
ค่านิยมของสังคมตวัอย่างเช่น การทอ้งนอกสมรส ส าหรับการ
ช่วยเหลอในการท า พิธีmotambutanah. 

พีธีกรรมน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ทุกคนไม่ให้มีปัญหาเกิดข้ึนมา
อีก ดังนั้น motambutanahจึงไม่ใช่กรบวนการรกษษสันติภาพ 
เน่ืองมาจากสงคราม‛ (สัมภาษณ์อดีตผูน้ า Sinode GKST, Pdt. 
ArnoldTobondo, 2004).   

อีกมุมมองหน่ึงจากการสังเกตุการณ์วัฒนธรรม  โปโซ   ยูสตีนุส  ฮอกี
(YustinusHokey)  ยสุดีนุสไดป้ระเมิณความคิดริเร่ิมของ กุสดู ดงักล่าวไม่ใช่ tambuntana 
แต่ดว้ยเหตุผลท่ีแตกต่างกนั เพราะก่อน tambuntana จะตอ้งมีศาลทีก าหนดว่าใครถูกใคร
ผิด ศาลอาจมาจากกฎหมายหรือมาจากการแต่งตั้งข้ึนมาเองและต่อมาความถูกตอ้งตาม
กฏหมายของศาลดงักล่าว ดงันั้นฝ่ายท่ีฟ้องร้องไดพ้อใจกบัค าตดัสินของศาลและอีกฝ่ายก็
ได้ยินยอมหลังหลากนั้ น จึงจะข้อตกลงร่วมกันนั่นหมายความว่าพวกเขาได้ท  า  
Tambuntana ทีหมายความว่าจะไม่มีปัญหาดงกล่าวเกิดข้ึนมาอีก หากมีฝ่ายใดน าปัญหา
ดงักล่าวมาอีกนั่นหมายความว่าแพ ้ น่ีคือการด าเนินการโดย กุสดูร หรือผูน้ าความสงบ
และไม่ใช่ Tambuntan เพราะก่อนหนา้น้ีไม่มีกระบวนการศาล 

‚ส าหรับชาว ปาโมนา ทีดีและมีประสิทธ์ิมาก Tabuntanaนี้ได้
กระท าไม่ใช่เพียงแต่ปัญหาของชาวบ้านปาโมนาหรือบุตรของ
แผ่นดินและผู้ อพยพทีชนเผ่าแตกต่างกับชนเผ่าปาโมนาแต่
สามารถท าพิธีได้เช่นเดียวกัน แต่ต้องเป็นปญหาท่ีชัดเจนว่าใคร
กับใครท่ีอยู่ในการพิจารณาคดี ใครเป็นจ าเลยใครเป็นผู้ ฟ้องร้อง
หลังจากดารตัดสินจึงสามารถท า Tabuntana‛ ( สัมภาษณ์ ยสุตินุส 
ฮอกี มีนาคม 2006). 
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ดงันั้นการสงัเกตุ Motambu tanah ตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้น
ขา้งตน้ดงันั้นโปรดดู ‘Sintuwu Maroso’ซ่ึงความจริงแลว้สังเกตุ
ไดจ้ากหลายแง่มุม เช่นความสารถพิเศษของผูน้ ามุสลิมโปโซ  ฮา
บิบ ชาเลฮ์ อลั อีดรูส (Habib Shaleh Al Idrus) แต่ลาออกไม่
เก่ียวขอ้งกบัผูน้  าศาสนาในการเหตุการรณ์ดงักล่าว สาเหตุเพราะ
ความหมายของการเป็นผูน้ าศาสนา เป็นส่ิงท่ียิ่งใหญ่ท่ีจะได้ยิน  
เสาเหตุเพราะมีเหยือ่ทีนั้นมาจากผูท่ี้นบัถือศาสนาของทั้งสองฝ่าย 
(TabloidFormasi, 2001). 

‚หากใช้วิธีการแบบดั้งเดิมแน่นอนว่าพวกเราได้ถูกเชิญข้ามาและ
อาศัยอยู่ท่ีโปโซนานแล้วสาเหตเุพราะเราได้กลายเป็นชาวโปโซ ‛ 
( สัมภาษณ์ มารเทน ตอมปา (MarthenTompa) ชาวบ้านในพืน้ท่ี
ซาตู  เขต ชายแดน โปโซ 2001) 

 

1. การพฒันาคณะท างาน:Pokja  RKP (ResolusiKonflikPoso) 

ปรากฎการความรุนแรงในช่วงเกิดข้ึนและหลงัความขดัแยง้ชดัเจนไดแ้สดงให้เห็น
ถึงรุปแบบการบงัคบัใช้กฎหมายท่ียงัคงไร้ประสิทธ์ิ   ความเลวร้ายของการบงัคบัใช้
กฎหมายในโปโซไดน้ าไปสู่การให้โอกาสผูก้ระท า หรือกลุ่มผูก่้อการความรุนแรงความ
รุนแรงโดยวิธีใหม่ๆหรือการให้โอกาสแก่ ผูก่้อการใหม่เพ่ือให้สถานการณ์เลวร้าย การ
เปรียบเปรยว่าโปโซ พ้ืนท่ีอิสระแก่ใครก็ตามทีมีความส าคญัระดบัทอ้งถ่ินและระดบัชาติ 
เพ่ือรักษาระดับความขดัแยง้และความรุนแรงสถานการณ์ท่ีได้มโนภาพไว้ในข้างต้น
ช้ีให้เห็นว่ามีความพยายามท่ีรักษาความเจ็บของชาวบ้าวในขณะเดียวกนั สถานการณ์
ดงักล่าวเป็นเสมือนโอกาสในการท าก าไร ในขณะท่ีสภาพท่ีโปโซท่ีกฎหมายมีช่องโหว ่
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(lawless) ท าให้ประชาชนขาดความเช่ือมัน่ในการด าเนินงานของรัฐ  โดยเฉพาะความ
เช่ือมัน่ต่อกองก าลงัรักษาความปลอดภยั แต่ด้านอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีทางการเมือง ยงัคงเป็น
ชุมชนท่ีมีความอ่อนแอในการในเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหาโปโซ  ชาวบา้นรู้สึกกงัวล
เก่ียวกบัเกมส์การเมืองท่ีเกิดข้ึน ในการเลือกตั้ง (การเลือกตั้งโดยตรงของหัวหน้าส่วน
ภูมิภาค) ซ่ึงจะใชส้ถานท่ีเร็วๆน้ี 

ส าหรับการตอบสนองความกงัวลของประชาชนและปัญหาความขดัแยง้รุนแรงยงัมี
อยูอ่ยา่งต่อเน่ือง ในปี 2000ไดมี้การประชุมของหลายๆฝ่าย ( NGO,นกัศึกษา,นกัวิชาการ 
นกัเขียน และผูน้ าศาสนา และชาวบา้น)ท่ี ปาลู ความคิดริเร่ิมดงักล่าวในทีเรียกกนัในนาม 
(กลุ่มคณะท างานแกไ้ขปัญหา ความขดัแยง้โปโซ  (Pokja RKP) คณะท างานสนบัสนุนให้
กระบวนการแกไ้ขปัญาความขดัแยง้และรูปแบบความรุนแรงอ่ืนๆ ทีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง
ท่ี โปโซ  ในการประชุมได้มีขอ้ตกลงเพ่ือผลดันักระบวนการสร้างสันติภาพโดยไม่ใช้
ความรุนแรง และการล่วงเกินสิทธิมนุษยชน (HAM) ทีเกิดข้ึนท่ีโปโซ ผลประโยชน์ของผู ้
ตกเป็นเหยือ่และชาวบา้นโปโซ ในความต่อเน่ือง คณะท างานน่ีไดมี้การขยายเครือขายโดย
มีการเชิญการส่วนมีส่วนร่วมชองชุมชนอ่ืนๆใร โปโซ และ เตนเตนา และจาการ์ตา้ 

2. การเพิม่ขีดความสามารถของเหยือ่จากความขัดแย้ง 

หลงัการโจมตีทีพิน้ท่ี ชายฝ่ังโปโซ ไดข้ยายไปยงัเขตพ้ืนท่ีลาเก ในช่วงปลายปี 2001   
สถาบนักฎหมายและมนุษชน โดยเฉพาะ LPSHAM(สถาบนัพฒันากฎหมายการศึกษการ
พิทกัษสิ์ทธิมนุษยชน) ไดเ้ร่ิมตอบสนองสถานการณ์ ทีโปโซ โดยการให้ความช่วยเหลือ
ดา้นมนุษยธรรม การขา้มามีส่วนร่วมกบัเหยือ่ในการวางแผนการบริหารโครงการดงักล่าว
ต่อมารูปแบบการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งแก่ชาวบ้านผู ้ตกเป็นเหยื่อ การถกเถียง
แลกเปล่ียนความคิดเห็นในระดบัหมู่บา้น ต่อมาได้มาทวีความรุนแรง มาตั้งแต่ กลางปี
2002 และยงัคงมีการขยายวงกวา้งไปยงั17ชุมชน มีเขตโปโซ แล โมโรวลี 
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การถกเถียงท่ีเขม้ขน้น้ีไดรั้บการอ านวนความสะดวกโดย 28 ผูอ้  านวยความสะดวกท่ี
มากจาก ชุมชนต่างๆ  นัน่คือกลุ่มเยาวชนทีมาจากหมู่บา้นต่างๆท่ีไดรั้บผลกระทบจากควม
ขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน จากเร่ืองเล่าและข้อมูลท่ีได้รับเก่ียวกับความตั้ งใจและ ความคิดเห็น   
ความสูญเสียทีมาจากความขดัแยง้ท่ียาวนานและไม่ยติุ ขอ้มูลจากการลงพ้ืนท่ีรับการเสริม
ด้วยจ านวนขอ้มูลจากแหล่งอ่ืนๆท่ีช้ีให้เห็นถึงความส าคญัและความขดัแยง้ท่ีสะท้อน
ผลกระทบเชิงบวกอย่างประปรายจากการแลกเปล่ียนความคิดเห็นในชุมชนเก่ียวกับ
กฎหมายพ้ืนฐานและสิทธิมนุษยชนเพ่ือแสดงความตอ้งการท่ีแบ่งปันประสบการณ์และ
การท างานอ านวยความสะดวกความสงบสุข 

LPSHAM Sulteng, มีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟูสถานการณ์ทีโปโซ โดยเร่ิมจากกิจกรม
สืบสวนในระดบัภาคสนาม เพ่ือคน้หารูปแบบความรุนแรงทีเกิดข้ึนไดแ้พร่กระจายไปยงั
ประชาชนท่ีไม่ไดรั้บการน าเสนอโดยส่ือ จากการอภิปรายท่ีจะน าความคิดริเร่ิมในระดบั
ชุมชนเพ่ือรับมือกับการหาทางแก้ปัญหาความขัดแย้ง  โดยมีวัตถุประสงค์หลัก
คือสนนัสนุนการแกไ้ขปัญญาหความขดัแยง้ผา่นการพดุคุยกบัชาวบา้นทีเก่ียวขอ้งโดยตรง
ในความขขดัแง หรือพวกเขาไดรั้บผลกระทบโดยตรงจากความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน 

การอภิปรายชุมชนไดถู้กจดัข้ึนเพ่ือสร้างความเขา้ใจกบัชุมชนทีเก่ียวกบัเหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึน จากความเขา้ใจน้ีไดส้ร้างระบบการตอบสนองชุมชนเพ่ือลดความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึน
รวมทั้งวิธีตอบสนองต่อความขดัแยง้ท่ีปรากฎท่ามกลางความพยายามชุมชนเพ่ือสร้าง
ความไวใ้จและการด าเนินกิจกรรมการตรวจสอบเหตุการณ์ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน  การ
ประเมิณและวิเคราะห์เก่ียวกเัหตุการณ์ทีเกิดข้ึนและเผยแพร่ผ่านส่ือท่ีสามารถเขา้ถึงระดบั
ประชาชนท่ีเปราะบางด้วยความหวงัว่าสถานการณ์ชุมชนเร่ิมปราศจากความรุนแรงอีก
ต่อไป 

3. การส่งเสริมการบังคบัใช้กฎหมาย 
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ปัจจัยหน่ึงทีเป็นสาเหตุความขัดแยง้ท่ียืดเยื้อ ทีเกิดข้ึนท่ีโปโซ  คือความ
ล้มเหลวงของการบงัคบัใชกฎหมายของรัฐบาลความพยายามในการบงัคบัใช้กฎหมาย
ด าเนินการคือกองก าลงัติดอาวุธท่ีประจ าจุดตรวจความปลอดภยัทีกระจายอยูใ่นพ้ืนท่ีการ
บงัคบัใชก้ฎหมายท่ีไม่มีความรับผิดชอบและไดก้ระตุน้ความหวาดระแวงแก่ประชาชนที
อยู่อาศัย กองก าลังรักษาความปลอดภัยต ารวจและทหารต่อฝ่ายทีมีความขัดแย้ง 
กระบวนการบงัคบัใช้กฎหมายนั้นไดม้าพร้อมกนัการกระท าผิดกฎหมายในรูปแบบของ
การทรมาน การจบักุมอาชญกรรม ท าให้ความไวใ้จของประชาชนต่อกองก าลงัรักษาความ
ปลอดภยั 

สถานการณ์ดงักล่าวไดต้อบสนองผ่านกฎหมาย (การด าเนินการตามกฎหมาย) 
ต่อกรณีท่ีเก่ียวขอ้งกบักองกงัรักษาความปลอดภยั ท่ีโปโซ การด าเนินการตามกฎหมายได้
ด าเนินการร่วมกบัความช่วยเหลือต่อผูท่ี้มีความผิดอาชญากรรม ทรมานและคสามจ าเป็น
เก่ียวกบัการดุแลในขณะอยใูนกรบวนการตรวจสอบของส านงัานต ารวจแห่งชาติ  

กรณีการประสบความส าเร็จท่ีน าโดย LPSHAM Sulteng คือ กรณีการจบักุม
และทรมานทีประสบแก่ 5 เยาวชนมุสลิมท่ีมาจากหมุ่บา้นปันดาจายา  เพราะไดถู้กกล่าวหา
ว่ามีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการก่อการร้ายในกรณีการรระเบิดตลาด เต็นเตนา ในกระบวนการ
ทางกฎหมาย สมาชิก5คนเหล่านั้นไดรั้บการปล่อยตวัเพราะไม่มีหลกัฐานกระท าความผิด
ตามท่ีถูกกล่าวหา ศาลไดต้ดัสินวา่ฝ่ายต ารวจไดก้ระท าความผิดในกระบวนการจบักุมและ
กระท าการทรมานขณะท าการสอบสวนในกรณีอ่ืนๆเช่น  อาชญกรรมได้รับความ
เดือดร้อนคือ ผูน้ าศาสนาคริสเตียน บาทหลวงรีนาร์ดี ดามานิค (Pdt. Rinaldy Damanik )240

ถูกควบคุมวัโดยต ารวจในขอ้หามีอาวธุไวใ้นการครอบครอง เมือเดือน กนัยายน 2002   ใน
เวลานั้ นบาทหลวง ดามานิก น าผูอ้พยพท่ีหมู่บ้านมายูมบา เขต โมโรวาลี ในวนัท่ี17
สิงหาคม2002  ศาลประเทศ ปาลู ไดต้ดัสินให้บาทหลวงมีความผิดทางกฎหมายโดยมีโทษ
จ าคุก3 ปี 
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ในกรณีอ่ืนๆท่ีรัฐบาล ไดก้  าหนดโทษประหารชีวิตในบรรดาผูท่ี้ถูกกล่าวหาว่า
มีความเก่ียวข้องกับความขดัแยง้  สผ็อพยพ 3 ทีมาจาก ฟลอเรส,นูซา เตงการา ติมอร์ 
(NTT)ท่ีโดดเด่น ท่ี โมโรวาลี , ฟาเบียนุส ติโบ  , ดา ซิลวา และมารีนุสรีวู  ศาลไดต้ดัสิน
ประหารชีวิตผา่นกระบวนการพิจารณาคดี  การปฎิบติัการของสามเคยก่อการมาแลว้หลาย
คร้ัง แต่คร้ังน้ีเป็นการเพ่ิมระดบัความรุนแรงทางการเมืองของประชาชนทั้งชาวคริสและ
มุสลิม  แมว้่าเป็นเพียงรูปแบบในการประทว้งเท่านั้น จนกระทั้ง วนัท่ี22 กนัยายน 2006 
ในท่ีสุด3ผูต้อ้งหาก็ถูกด าเนินการสอบสวนท่ีปาลู สุลาเวสี กลาง  เป็นท่ีน่าสังเกตุว่าการ
ด าเนินการท่ีล่าชา้ต่อบรรดานกัโทษทั้ง3คนไม่ใช่เพราะรัฐบาบให้โอกาสเพ่ือพิสจน์ความ
บริสุทธ์ิ หรืท าการขอขมา 

 

6.การส่งเสริมการเลืออกต้ังสันติภาพ2004: ประชาชนที่อยู่ใน3พืน้ที่ (โปโซ, มาโรวาล ี
และเต็นเตนา) การสร้างข้อตกลงสันติภาพ 

ประชาชนในพิ้นท่ี3 เขต คือ โปโซ , โมโรวาลี และ เนเตนาไดส้ร้างขอ้ตกลง
สันติภาพ ความพยายามสร้าขอ้ตกลงสันติภาพสมารถมองผ่านแนวคิดริเร่ิมของตวัแทน
ประชาชนในพ้ืนท่ี ไดรั้บผบกระทบโดยตรงจากความรุนแรง นัน่คือ  พ้ืนท่ี โปโซ โมโรวา
ลี  และเตน็ เตนา  การด าเนินการเลือกตั้งในป่ี 2004  บรรดาตวัแทนประชาชนดงักล่าวได้
ประกาศขอ้ตกลงสันติภาพ ท่ีเป็นท่ีรับรู้และเขา้ใจว่าสาเหตุการเกิดความขดัแยง้ เพราะมี
การยึดการใช้อ  านาจในชุมชนทีเกิดความขดัแยง้  เหตุผลทางการเมือง และการแสวงหา
ผลประโยชน์ทางการเมืองจากเจา้หนา้ท่ีของรัฐดว้ยการใช้ความรู้สึกและสถานการฯความ
รุนแรงจากฝ่ายท่ีตอ้งการให้โปโซ และโมโรวาลี ไม่ปลอดภยั. 

จากหนงัสือขอ้ตกลงประชาชนที3พ้ืนนท่ีดงักล่าว เป็นทีทราบดีว่า คามขดัแยง้
ทีเกิดข้ึนส่งผลให้เหยือ่ไดรั้บความทุกขเ์ป็นเวลานาน และภาวะกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็น
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อมัพาต การด ารงชีวิตสงัคม วฒันธรรม การศึกษาการเมือง การสูญเสียความปลอดภยัของ
ชาวบา้นบนพ้ืนทีของตวัเองและการสร้างความหวาดกลวัยงัคงมีอยู่ในรูปแบบการข่มข ู
การวางระเบิดและการสุ่มยงิ รวมถึงการสูญเสีย ความเช่ือมัน่ของประชาชนต่อรัฐบาลหรือ
กองก าลงัรักษาความปลอดภยั  ประชาชนท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีมีความตระหนกัวา่ปัญหาพ้ืนฐาน มี
ความส าคญัมากกว่าการเลือกตั้ง ผลของความขดัแยง้ทีเกิดข้ึนในบางช่วงเวลาท่ีผานมา มี
บางประการท่ีพวกเขามองวา่ส าคญั คือ  

1.     การขยายตวัของพ้ืนท่ี  เฉพาะ ท่ี โมโรวาลี 

 การขยายตวัของพ้ืนท่ี ทีเกิดข้ึนในโมโรวาลี  ทีอาจจ าเกิดความขดัแยง้รุนแรง
ระหว่างประชาชนและเป็นประเด็นปัญหาในการเลือกตั้ง จนกระทัง่มีผลต่อการมือ
ของชาวบา้นในการเลือกตั้ง 

2. สวสัดิการ 

 ปัญหาสวสัดิการประชาชน ประการแรก   Jadup (jaminan hidup:เงินช่วยเหลือ 
)Bedup(  )Bekal Hidup : ปัจจยัการยงัชีพ) ท่ี ยงัไม่การกระจายแก่ประชาชน แต่กลบั
โดนคอรัปชั่น  ส่งผลให้ประชาชนทีโปโซกลายเป็นเหยื่อ ซ่ึงเป็นการกลบัมาเป็น
เหยื่อไม่ทรบคร้ังท่ีเท่าไหรแลว้  ซ่ึงเป็นผลมาจากความไม่เสมอภาคในการกระจาย 
ความเช่ือเหลือ Jadap และBedup ซ่ึงจะท าให้เกิดการอิจฉาทางสังคมระหว่าง 
ประชาชนท่ีได้รับ Jadup และ Bedup ท่ีแตกต่างกัน ท้ายท่ีสุดความกงัวลน้ีก็จะ
กลายเป็นการแตกแยกระหวา่งชาวโปโซ และ ชาวโมโรวาลี  

3.การแบ่งแยกชาติพนัธ์และศาสนา 

 ส าหรับในบางพ้ืนท่ี เช่น โปโซ และเตอเตนา การแบ่งแยกหรือการแยกขั้วด้านอตั
ลกัษณ์และศาสนายงัคงเกิดข้ึน ตวัแทนโปโซ ซ่ึงนบัถือาสนาอิสลาม และ ตวัแทนเตอเตนา 
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ซ่ึงนบัถือศาสนาครีสต ์ประเด็นดงักล่าวอาจน าไปสู่ความขดัแยง้ในพ้ืนท่ี (เขตพ้ืนท่ี โปโซ 
และเตอเตนา ) นอกจากน้ี  การสร้างความแบ่งแยกตแก่ชาวบา้นในพ้ืนท่ีดงักล่าวทีมีพิ้น
ฐานทางชาติพนัธ์ศาสนาการแยก และความขดัแยง้ความขดัแย้งความตกทุกข์ทียาวนาน 
เพราะความขดัแยง้และผลจากการบงัคบัการอพยพ  และไม่กล้ากลบัไปทีอยู่เดิม การ
ละเลยสิทธ์ิ การสูญเสีย สวสัดิการละสาธารธสุขคือปัญหาการลงพ้ืนท่ี 

 

การศึกษา  

ความพยายมท่ีจะหยุดความขดัแยง้ รัฐบาลได้จดัให้มีการประชุมสองกลุ่มที
เก่ียวขอ้งกนัท่ีโปโซ  การประชุมเม่ือวนัท่ี20 ธนัวาคม 2001 ท่ีมาลีโน  แมว้่าประชาชนท่ี
โปโซ มีความคาดหวงัว่าขอ้ตกลง10ขอ้จะสามารถแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้เร้ือรังน้ี  แต่
การประชุมเชิงสัญลกัษณ์ เช่นการประกาศใช้ขอ้ตกลง10ขอ้จ าเป็นตอ้งได้การสนบัสนุน
จากอ านาจทางการเมืองทีแขง็แกร่งและมีการด าเนินการวางแผนท่ีรอบคอบและเหมาะสม
กับทุกฝ่าย   จนกะทัง่ความหวาดระแวงว่าการประกาศใช้ข้อตกลงมาลีโนมีลักษณะ
ประกาศชนชั้นน า   กาวดความส าเร็จ จะข้ึนอยูก่บัผลลพัธ์เชิงปริมาณ และเต็มไปดว้ยการ
แสวงหาผลประโยชน์ ท่ีไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้

วิธีการท่ีครอบคลุมควรจะเป็นตวัเลือกหน่ึงการตอบสนองความขดัแยง้ ท่ีโป
โซ สาหตุการด าเนินการตามวิธีการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางสังคมและลกัษณะทางกายภาพ
และความปลอดภยัส่งผลให้3 ประการในขา้งตน้กลายเป็นปัญหาทีไม่เก่ียวขอ้งกนั ผลจาก
การฟฟ้ืนฟูทางกายภาพไมได้พิจารณาถึงสภาพควมปลอดภยั เช่นความรู้สึกปลอดภยั  
สภาพสังคมท่ีไม่วุ่นวายโดยนโยบายท่ีมีลกัษณะ  ‚affirmative‛  ต่อความวุนวายและ
เหตุการต่างๆทีเกิดข้ึน 

 การบงัคบัใช้กฎหมายและสิทธิมนุษยชนท่ีกลายเป็นเคร่ืองมือส าหรับการ
สร้างความเช่ือใจจากประชาชนกลบัมาอีกคร้ัง สถาบนัของรัฐโดยเฉพาะส านกังานต ารวจ
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แห่งชาติและกองก าลงัทหาร  กลายเป็นการรวมส่ือแก่เหยื่อจากเหตุการณความขดัแยง้ 
จนกระทัง่ไดป้รากฎผลของการบงัคบัใชก้ฎหมายและสิทธิมนุษยชนซ่ึงยงัคงอยูใ่นระดบัท่ี
สามารถหลีกเล่ียงได ้ นอกจากนั้น การประสานงานระหว่างทุกฝ่ายท่ีพยายามฟ้ืนฟู โปโซ
จนกระทัง่โครงการท่ีอยู่ในนามความเป็นมนุษยมี์ปรสิทธ์ิภาพมากข้ึนและบรรุเป้าหมาย 
การด าเนินการสร้างชุมชนโปโซ ซ่ึงกลายเปนเหยื่อจากความขดัแยง้วิธีการส่งเสริม
ประชาชนให้เป็นศุนยก์ลาง หรือ‚People center approach‛ จนกระทัง่พวกเขากลบัมาฟ้ืนฟู
ปรับปรุงชุมชนโปโซ 
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เหตุกาณ์บนเกาะเกาะมาลูก ู

 ข้อมูลเบือ้งต้น 

 

อมับน คือเกาะหนึงท่ีอยใูนจงัหวดัมาลูกู  ในส่วนของอินโดนีเซียตะวนัออกทีมีประชากร
อาศยัอยูท่่เกาะอมับน  ฮารูกู  ซาราปัว นูซา ลาอุท  และในส่วนทางใตข้องเกาะ เซรัม  เกาะ
อ าบนคือเกาะท่ีส าคญัท่ีสุดในจงัหวดัมาลูกุเพราะลอ้มรอบไปดว้ยเกาะจนกลายเป็นเมือง
หลวงในจงัหวดัและกลายเป็นศุนยก์ลางการคา้และเส้นทางคมนามคมทั้งทางบกและทาง
น ้า ทีสามารถเช่ือมไปสู่จงัหวดัอ่ืนๆในประเทศอินโดนีเซีย 

กฎหมายฉบบัท่ี 46 ปี 1996 รัฐบาลกลางไดแ้บ่งแยกจงัหวดัมาลูกูออกเป็น 2 
จงัหวดั คือ จงัหวดัมาลูกูเหนือโดยมีเตอรนาเต )Ternate( เป็นเม่ือหลวง และจงัหวดัมาลูกู
โดยตั้งให้อมับนเป็นเมืองหลวง จากการแบ่งแยกท าให้มาลูกูมีพ้ืนท่ีทั้ งหมด 712,480 
ตารางกิโลเมตร และ 92.4% เป็นพ้ืนท่ีทางทะเล และ 7.6% เป็นพ้ืนดิน จากจ านวนดงักล่าว
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ท าให้ประกอบไปดว้ยเกาะถึง 1.421 เกาะ241 เกาะอมับนมีประชากรสูงสุดและเป็นท่ีดึก
ดูดประชากรจากเกาะอ่ืนๆ 

 เกาะมาลูกูเป็นท่ีรู้จกัในสมยัทศวรรษท่ี16ในช่วงทีโปตุเกส เนอร์เทอร์แลนด ์
และองักฤษ เขา้มาเพ่ือหาเคร่ืองเทศรวมทั้งกานพลูและลูกจนัเทศ ทั้งสองเคร่ืองเทษเหล่าน้ี
มีตน้ก าเนิดมาจากเกาะมาลูกู  ดว้ยเพาะเหตุน้ีเกาะมาลูกจึงไดรั้บการขนานนามว่า เป็นเกาะ
แห่งเคร่ืองเทศในช่วงอาณานิคม เคร่ืองเทศคือสินค้าท่ีส าคญัมามากในการค้าขายกับ
ต่างชาติเพราะมูลค่าทางเศรษฐกิจท่ีสูง  ในขณะนั้นมาลูกูกลายเป็นศูนยก์ลางการค้า
เคร่ืองเทศ  โปตุเกศได้สร้างป้อมปราการทีเกาะอัมบน และเร่ิมผูกขาดการคา้เคร่ืองเทศ 
หลงัจากโปตุเกสไดพ้า่ยแพต่้อเนเธอร์แลนด ์ ท าให้เนเธอร์แลนด์ไดเ้ป็นเจา้อาณานิคมและ
มีอ านาจในการการค้าขายเคร่ืองเทศ .เนเธอร์แลนด์ก้อได้ใช้เกาะอัมบนเสมือนเป็น
ศูนยก์ลางการคา้ขายเคร่ืองเทศ และพวกเขาไดส้ร้างป้อมปราการอมัสเตอร์ดมัทีหาดอมับน 
และต่อมาไดก้ลายเป็นจุดเริมตน้เมืองอมับน  และในเวลาเดียวกนันั้น  องักฤษซ่ึงมีอ านาจ
ในการในสินคา้เคร่ืองเทศในบางเกาะทีมาลูกู ได้แก่ เกาะรูน   ผ่านการสัญญา เบรดา  
breda 1667  เนเธอร์แลนด์และองักฤษไดท้  าการลงนามแลกเปล่ียน ในช่วงทีองักฤษได้
เกาะแมนฮตัตนัทีสหรัฐอเมริกาและเนเธอร์แลนดืไดร้บเกาะรูน242 

 โปตุเกสและเนอเธอร์แลนดไ์ดข้ามาในมาลูกูไม่เพียงค่าเคร่ืองเทศเท่านั้นแต่ได้
เขา้มาเผยแพร่ศาสนาคริสตใ์ห้แก่ชาวบา้นในเกาะมาลูกูอีกดว้ย  ใน ขณะนั้น ชาวบานส่วน
หน่ึงนบัถือศาสนาอิสลามและบางส่วนก็นบัถือamisme  และหลงัจากกนั้นตุเกสไดเ้ขม้า
พร้อมกบัการเผยแพร่ศาสนาคาทอริค  และในขณะทีพวกเขาพ่ายแพแ้ก่เนอเธอร์แลนด์ ผู ้
นบัถือคาทอริก ทีมาลูกุไดห้นัมานบัถือคริสเตียนโปเตนแตนท ์ ทีมาลูกู คริสเตียนหมายถึง
ทั้งคริสเตียนโปเตสตนทแ์ละคาทอริค   ผูน้บัถือศาสนาคริสเตียนคาทอริกทีมาลูกูคือชน
ส่วนน้อยเม่ือเปรียบเทียบกบัมุสลิมและคริสเตียนนโปเตสแตนท ์ แต่อยา่งไรก็ตามในบ่ง
พ้ืนท่ีทีมาลูกู ในบริเวณ เตงการา ผูน้ับถือคาทอริกมากกว่าผูท่ี้นับถือโปเตสแตนท์และ
มุสลิม 
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ขนบธรรมเนียมประเพณี  ชาวบ้านท่ีอมับนท่ีอาศยัอยู่ตามหมู่บ้านต่างๆได้
แบ่งแยกหมู่บา้นคริสเตียนหรือมุสลิม243  ถึงแมว้า่พวกเขาจะมีการด ารงชีวิตแยกกนัอยู ่แต่
เพราะว่าเขามีเปรา  PALA ร่วมกนัหรือวฒันธรรมระหว่างหนึงหรือมากกว่าตามหมู่บา้น 
มุสลิมหรือหมู่บ้านคริสเ ตียน แนวคิดน้ีเ กิดจากการสร้างความเป็นพ่ีน้องการมี
ประวติัศาสตร์ร่วมกนัระหวา่งหมู่บา้นและเพราะ ส่ิงน้ี พวกเขาไดท้  าการสร้างความเปนพ่ี
เป็นน้อง และบางคร้ัง เปราน้ีได้ห้ามการแต่งงานระหว่างหมู่บา้น และพวกเขามีหน้าท่ีที
ตอ้งช่วยเหลือเม่ือสมาชิกเปราประสบปัญหาความเดือดร้อน244 

ในปี1999 มาลูกูในพ้ืนท่ีอมับนเป็นท่ีรู้จกัแก่ต่างชาติเพราะความขดัแยง้คร้ัง
ใหญ่ท่ีเกิดข้ึนถึงแมว้า่ควมขดัแยง้รุนแรงทีเกอดข้ึนในบางพ้ืนท่ีและบางเกาะทีมาลูกู เมือง
อ าบอน คือเมดา ได้ก่อจราจลคร้ังแรกท่ีเป็นศุนยก์ลางความขดัแยง้รุนแรงซ่ึผูรู้้บางท่าน
เรียกวา่ ‚สงคราม.‛ส าหรับการเรียกความขดัแยง้ดงักล่าวเพราะจ านวน และผลกระทบจาก
ความรุนแรง245  ถือวา่มีความรุนแรงมาก จากปี1999ถึงปี 2002 มีผูสี้ยชีวิตประมาณ 5,000
ราย และ มีชาวบา้นตอ้งทิ้งบา้นเรือนของตวัเอง internally displaced ( IDPS- Pengungsi 
dalam negeri) 246  หรืออการอพยพในประเทศ  ไม่มีตวัเลขทีแน่นอนว่าเศรษฐิกและส่ง
คมได้รับผลกระทบจากความรุนแรงคร้ังน้ีจ  านวนผูเ้สียชีวิตจาดความขดัแยง้ไม่เป็นที
ยอมรับกบัฝ่ายทีมีความขดัแยง้ จากประเด็นดงักล่าวจ านวนเหยื่อและผูเ้สียเสียชีวิตจาด
ความขดัแยง้น้ีมีความส าคญัมากต่อผูที้เก่ียวข้อง จ  านวนเหยื่อดังกล่าวสามารถบนัทึก
เสมือนหลกัฐานว่ากลุ่ม supiorจากกลุมอืนหรือในทางกลบักนั  ดงันั้นแนวคิดความสงบ 
bakubae ซ่ืงใช้เพ่ือหาจ านวนเหยื่อจ  าความรุนแรงท่ีแน่นอน  จากจ านวนดงักล่าวเบ่ืองตน้
ในข้อตกลงโดยผู ้น าชุมชนทั้งสองฝ่ายทีเก่ียวข้อง  ขากกระบวนกรดังกล่าว จ านวน
ผูเ้สียชีวิตมากกวา่ 9700คน จากความรุนแรงในปี 1999-2001247 
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สภาพมาลูกกู่อนที่จะปฏิรูปในปี 1998  

 อมับนมีประวติัท่ีแข็งแกร่งของพนัธมิตรและการปรากฏตวัของมนัไม่น่าจะ
เป็นความสามารถในการรักษาความสงบมกัจะเป็นตวัอย่างท่ีประสบความส าเร็จของ
ความสัมพันธ์ ท่ี เ งียบสงบและความอดทนระหว่างชุมชนมุสลิมและคริสเตียนใน
อินโดนีเซีย ดงันั้นเม่ือความขดัแยง้เกิดข้ึนหลายคนคิดว่าความขดัแยง้ในอมับนอิทธิพล
จากปัจจยัภายนอกหรือสร้างข้ึนโดยคนจากภายนอกท่ีจะได้รับผลประโยชน์จากการเกิด
การจลาจลในอมับนพวกเขาเรียกคน   /บุคคลท่ีพวกเขาจะไม่เป็นท่ีรู้จกัหรืออ านาจท่ีจะ 
สร้างความขดัแยง้ใน"ผูก่้อความไม่สงบ248" ระยะน้ีเป็นจริงไม่ไดแ้สดงให้เห็นอยา่งชดัเจน
ท่ีผูก่้อความไม่สงบ ความขดัแยง้ในมาลูกู ในขณะท่ีหลายคนเช่ือว่ามีผูก่้อความไม่สงบท่ี
ท าให้เกิดความขดัแยง้ในอมับนแต่มนัเป็นเร่ืองยากท่ีจะพิสูจน์ ส่ือทอ้งถ่ินและระดบัชาติ
ยงัคงสงสยัอยูว่า่ความขดัแยง้น้ีสร้างข้ึนโดยผูก่้อการร้ายจากภายนอกอมับน         

   ความขดัแยง้ Ambon ยงัคงมีควบคู่ไปกบักระบวนการของการเปล่ียนแปลง
ประชาธิปไตยท่ีเกิดข้ึนในรัฐบาลกลางอินโดนีเซียในกรุงจาการ์ตา ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน
หลงัจากท่ีประธานาธิบดีซูฮาร์โตกา้วลงในปี 1998  32 ปีท่ีอยูภ่ายใตอ้  านาจของเผด็จการ
และส่วนกลาง การเปล่ียนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยและความเป็นผูน้ าท่ีเกิดข้ึนในประเทศ
อินโดนีเซียเพ่ิมการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญั หน่ึงในการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัคือการ
น ากฎหมาย หมายเลข.22 / 1999 มาใช ้ซ่ึงมีความเป็นอิสระมากข้ึน ในรัฐบาลทอ้งถ่ินเกือบ
ทั้งหมดท่ีไดรั้บมอบหมายอ านาจหนา้ท่ีให้กบัรัฐบาลทอ้งถ่ินยกเวน้ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบั
นโยบายต่างประเทศการรักษาความปลอดภยัและการป้องกนักฎหมายการเงินและการคลงั
และศาสนา กระบวนการประชาธิปไตยอยา่งรวดเร็วในประเทศอินโดนีเซียบนมือขา้งหน่ึง
น าการเปล่ียนแปลงท่ีดีส าหรับคนของอินโดนีเซียเช่น เสรีภาพในการพดู ส่ือเปิดให้บริการ
มากข้ึนและการเลือกตั้ ง พรรคการเมืองท่ีหลากหลายมากข้ึน  ในทางตรงกันข้าม
กระบวนการประชาธิปไตยอยา่งรวดเร็วนอกจากน้ียงัมีผลกระทบเชิงลบซ่ึงในคนท่ีไม่ได้
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เตรียมท่ีเพียงพอท่ีจะรับมือกบัการเปล่ียนแปลง249 ดงันั้นความขดัแยง้หลายในอินโดนีเซีย
ระหวา่งปี 1998 และ 2003 รวมทั้งความขดัแยง้ทางสงัคมในอมับน 

 มีข้อสันนิษฐานท่ีแน่นหนาว่า กลุ่มชนชั้ นน าได้สูญสียอ านาจหลังจากท่ี
ประธานาธิบดีซูฮาร์โตลงจากต าแหน่ง เม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม 1998 รับผิดชอบในการ
สร้างความขดัแยง้ในอมับน รัฐบาลซูฮาร์โตไดรั้บการสนบัสนุนโดยสามเสาหลกั   :พรรค

โกลการ์ Golkar ขา้ราชการทหารและรัฐบาล เม่ือประธานาธิบดีซูฮาร์โตกา้วลงมาจากการ
โพสต์ของเขาลูกน้องหลายผูน้ าทางการเมืองและชนชั้นทหารท่ีข้ึนอยู่กบัมนัก็หายไปมี
อิทธิพลต่อผูมี้อ  านาจและสิทธิพิเศษ เพ่ือท่ีจะไดม้าซ่ึงอ านาจทางการเมืองท่ีมีความเช่ือว่า
พวกเขาก าลงัพยายามท่ีจะแสดงให้เห็นว่าพวกเขายงัคงมีอ านาจอยู่และอิทธิพลเขา้ไปยุ่ง
เก่ียวกบักระบวนการการสร้างประชาธิปไตยในอินโดนีเซีย250 

 มีปัจจยัหลายประการท่ีมีอิทธิพลต่อความขดัแยง้อมับน ความขดัแยง้ไม่ไดอ้ยู่ๆ  
ก็เกิดข้ึน แต่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัประวติัศาสตร์ท่ีซบัซอ้นของมาลูกู เม่ือตอนอาณานิคมดตัช์  การ

เลือกปฏิบติัของอาณานิคมดชัต ์พวกเขาปฏิบติัต่อชาวคริสตแ์ละชาวมุสลิมท่ีแตกต่างกนั 
การให้ความส าคัญ ส าหรับคริสเตียนท่ีจะเป็นผู ้ดูแลระบบของบุคลากรภาครัฐและ
การทหารในขณะท่ีชาวมุสลิมจะไม่ไดรั้บอนุญาตให้ท  างานในรัฐบาล น้ีส่งผลให้ชุมชน
มุสลิมจะเนน้ภาคเศรษฐกิจนอกระบบการคา้การเกษตรและการประมง คริสเตียนยงัไดรั้บ
สิทธิประโยชน์ในดา้นการศึกษาและไดรั้บการสนบัสนุนท่ีจะไปโรงเรียนในขณะท่ีชาว
มุสลิมไม่ได้มากของการเขา้ถึงการศึกษา เพราะคริสตชนจะสามารถเข้าถึงการศึกษาท่ี
สูงข้ึนในขณะท่ีเนเธอร์แลนด์ตอ้งใช้แรงงานท่ีมีการศึกษาท่ีจะเป็นผูบ้ริหารของรัฐบาลท่ี
พวกเขาจะเลือกท่ีจะจ้างชาวคริสต์ หลังจากเป็นอิสระอินโดนีเซียจากเนเธอร์แลนด ์
โครงสร้างทางสังคมในมาลูกูไม่ไดเ้ปล่ียนและคริสเตียนยงัคงครอบครองโครงสร้างทาง
การเมืองและภาครัฐในขณะท่ีชาวมุสลิมมีความโดดเด่นในการด าเนินธุรกิจและเป็นผลให้
การพิจารณาในการควบคุมตลาดในอมับน 
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 ในปี  1990 ซูฮาร์โตสร้างสมาคมปัญญาชนมุสลิมอินโดนีเซีย)ICMI( ในการ
สนับสนุนต าแหน่งของเขา เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้รับการสนับสนุนท่ีเพียงพอจากทหาร 
องคก์รน้ีต่อมากลายเป็นท่ีโดดเด่นในกลุ่มดาวทางการเมืองในประเทศอินโดนีเซียและเป็น
สมาชิกของ ICMI ครองต าแหน่งทางการเมืองและการบริหารจ านวนมากในทั้งรัฐบาล
กลางและทอ้งถ่ิน ICMI ไดก้ลายเป็นพาหนะส าหรับรองรับคนจ านวนมากท่ีจะไดม้าซ่ึง
อ านาจการด ารงอยู่ของสถาบนัเหล่าน้ียงัส่งผลกระทบต่อโครงสร้างทางการเมืองใน
จงัหวดัมาลูกู 

 คร้ังเดียวส าหรับคริสเตียนเวลานานท่ีโดดเด่นในโครงสร้างของรัฐบาลท่ี
เปล่ียนแปลงอยา่งกระทนัหันอยา่งมากในปี 1993 ในปีน้ีต  าแหน่งผูว้่าราชการจงัหวดัท่ีจดั
ข้ึนโดยชาวมุสลิมและไม่ใช่คร้ังแรกท่ีทหารของคาส์ M. Akib Latuconsina เขาเป็นสมาชิก
คนหน่ึงของ ICMI ทอ้งถ่ินในอมับน251 ในช่วงเวลาท่ีเป็นผูว้่าการจาก 1993-1998 อยา่ง
มากปรับเปล่ียนโครงสร้างของรัฐบาล ต าแหน่งรัฐบาลครอบง าดั้งเดิมโดยคริสเตียนเร่ิมท่ี
จะเตม็ไปดว้ยชาวมุสลิม การเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีเป็นภยัคุกคามต่อการปกครองของศาสนา
คริสต์และภยัคุกคามน้ีเห็นได้ชัดเม่ือสืบต่อไปยงัผูว้่าราชการจงัหวดัของชาวมุสลิม ดร .
M.Saleh Latuconsina เป็นผูว้่าราชการจงัหวดัมาลูกู ช่วงปี 1998-2003 และบงัเอิญเขายงั
เป็นสมาชิกของ ICMI ในช่วงระยะเวลาของทั้งสองผูว้่าแรงงานขา้มชาติท่ีมาลูกูจากบูกิซฺ 
บูตอนและเนเปียร์ยงัครองต าแหน่งยทุธศาสตร์ของรัฐบาล252 

 ความตึงเครียดระหว่างชาวคริสต์และชาวมุ สลิมในอัมบนเพ่ิมข้ึนกับการ
เปล่ียนแปลงทางดา้นประชากรศาสตร์ แมว้่าจะมีผูท่ี้อพยพมาจากบูกิซฺ บูตอนและเนเปียร์
มาอมับนตั้งแต่ศตวรรษท่ีสิบหกแรงงานขา้มชาติในอมับนเพ่ิมข้ึนอยา่งมากในปี 1970 และ
ยุคปี 80 ในช่วงเวลานั้นรัฐบาลกลางนอกจากน้ียงัมีนโยบายท่ีเรียกว่าสังสารวฏัท่ีจะ
สนับสนุนคนท่ีมาจากพ้ืนท่ีท่ีมีประชากรหนาแน่นเช่นชวาการโยกยา้ยไปยงัพ้ืนท่ีท่ีมี
ประชากรนอ้ย มาลูกูกลายเป็นหน่ึงในสงัสารน้ีและเพ่ิมจ านวนของแรงงานขา้มชาติในอมั
บนซ่ึงเป็นชาวมุสลิมส่วนใหญ่ น้ีมีการเปล่ียนแปลงความสมดุลของชาวมุสลิมและชาว
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คริสตใ์น อมับนแรงงานขา้มชาติจากจากบูกิซฺ บูตอนและเนเปียร์เนน้มากข้ึนในการคา้และ
การตลาดแบบดั้งเดิมและในท่ีสุดพวกเขาครองตลาดเศรษฐกิจและแบบดั้งเดิมในอมับน 
การเปล่ียนแปลงทางประชากรท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างมากในกลุ่มดาวทางการเมืองใน
อมับนและน าชาวมุสลิมไดมี้อ านาจครอบง า253   สภาวการณ์เช่นน้ีท าให้ความขดัแยง้อมั
บนพลิก บางคนเปรียบเสมือนปัจจยัขา้งตน้ท่ีท าให้อมับนเป็นทุ่งหญา้แห้ง ไม่ว่าขนาดเล็ก
ไฟจะส่งเสริมให้เกิดไฟไหมท่ี้ดีทริกเกอร์น้อยท่ีสุดของความขดัแยง้น้ีจะน าไปสู่ความ
ขดัแยง้รุนแรงในอมับนขณะท่ีความขดัแยง้ความรุนแรงจุดประกายโดยการต่อสู้ระหว่าง
ชาวมุสลิมและเยาวชนท่ีนบัถือศาสนาคริสตมี์การผลกัดนัให้เกิดความขดัแยง้ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัเกือบทุกชีวิตไม่วา่จะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม 

 

ล าดบัเหตุการณ์ความขัดแย้ง 

 ความรุนแรงท่ีค่อนขา้งใหญ่ในอมับนท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่ในปี 1999-2002 ตาม
ดว้ยการใช้ความรุนแรงเป็นระยะ ๆ ในปี 2003 และปี 2004 เพราะความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน
ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมานกัวิจยัหลายคนแบ่งออกเป็นขั้นตอนท่ีแตกต่างของความขดัแยง้ 
สิทธิมนุษยชนยงัแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนความขัดแยง้มาลูกู ระยะเร่ิมแรกคือ 19 
มกราคม 1999 และ 5 กุมภาพนัธ์ 1999 และระยะท่ีสองเกิดข้ึนเม่ือวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 
1999 จนถึงวนัท่ี 10 มีนาคม 1999254 

 Van klinken (2007) แบ่งความขดัแยง้มาลูกูเป็นห้าระยะ ระยะแรกคือวนัท่ี 19 
มกราคม 1999 จนถึงเดือนพฤษภาคมปี 1999 ในพฤษภาคม 1999 มีการรณรงคก์ารเลือกตั้ง
แห่งชาติในช่วงเวลาของความรุนแรงน้ีลดลง ระยะท่ีสองคือช่วงทา้ยของกรกฎาคม 1999 
ถึงเดือนกรกฎาคม 2000 ช่วงน้ีเกิดข้ึนหลงัการเลือกตั้งและสถานท่ีท่ีคนรู้ว่าผลของการ
เลือกตั้ง หน่ึงในเหตุการณ์ความรุนแรงท่ีส าคญัในช่วงน้ีคือการสงัหารหมู่ประมาณ 500คน
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ชาวมุสลิมถูกา่าตาย255  ระยะท่ีสามคือในเดือนเมษายนปี 2000 เม่ือทหารมุสลิม กองทพั
ของพระเจา้ จากเกาะชวามาเพ่ือช่วยให้ชาวมุสลิมในอมับนระยะท่ีส่ีคือการเกิดข้ึนของการ
ต่อสู้จ  านวนมากท่ีเก่ียวขอ้งกบักองทพัของพระเจา้จนกว่ารัฐบาลกลางท่ีจะอ านวยความ
สะดวกในการท าขอ้ตกลงสนัติภาพระหวา่งตวัแทนของชาวมุสลิมและคริสเตียนในชุมชน
มาลูกู มาลินุตอนใตข้องสุลาเวสี ขอ้ตกลงสันติภาพน้ีรู้จกักนัในนามสนธิสัญญาสันติภาพ
มาลินุคร้ังท่ีสองหรือ Malino II ซ่ึงได้รับการลงนามในเดือนกุมภาพนัธ์ปี 2002 ระยะ
สุดทา้ยท่ีโดดเด่นดว้ยการใช้ความรุนแรงบางส่วนหลงัจากท่ีคณะผูแ้ทนมาลินุท่ีสองของ
ชาวมุสลิมและคริสเตียนชุมชนกลบัไปอมับน256 

 ถึงแม้ว่านักวิจยัหลายสามารถแบ่งออกเป็นระยะๆ ท่ีแตกต่างกันของความ
ขดัแยง้ ส่วนใหญ่ยอมรับว่าความขดัแยง้เร่ิมวนัท่ี 19 มกราคม 1999 ถึงแมว้่าเหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึนจริงของความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนก่อนหน้าน้ี เม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม 1998 มีการต่อสู้ใน
อมับนระหว่างชาวมุสลิมและชาวคริสตจ์ากหมู่บา้น Desa Wailete Hatiwe เม่ือวนัท่ี 14 
มกราคม 1999 มีการจลาจลในดูบุ Dobo, อารูเกาะระหว่างชาวมุสลิมจากบูกิซฺและมกักะ
ซาร์และกลุ่มชาติพนัธุ์อมับนน าไปสู่การเสียชีวิต 8 รายเหตุการณ์เหล่าน้ีเช่ือว่าจะเป็น
เหตุการณ์คร้ังแรกหรือเป็นตน้ต่อแห่งเหตุของความขดัแยง้ท่ีส าคญัเกิดข้ึน257 

 รอบบ่ายสามโมงวนัท่ี  19 มกราคม 1999 มีการต่อสู้ระหว่างคนขบัรถแท็กซ่ีค
ริสเตียนและเยาวชนมุสลิมจากหมู่บา้นของ Batu Merah ในอมับน ไม่นานหลงัจากนั้น
โจมตีซ่ึงกนัและกนัปะทุข้ึนพร้อมกนัระหว่างหมู่บา้นของ Batu Merah หมู่บา้นมุสลิม
และคริสเตียน Mardika หมู่บา้นหมู่บา้น ก่อนท่ีเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนวนัท่ี 19 มกราคม 1999 
การต่อสู้ระหว่างเยาวชนท่ีมี Mardika Red Stone เป็นส่ิงท่ีพบไดบ้่อย อยา่งไรก็ตามการ
ต่อสู้ท่ีเกิดข้ึนในวนัท่ี 19 มกราคม 1999 ท่ีเรียกการเกิดข้ึนของความไม่สงบเป็นระยะๆ 
เช่น การเผาบา้นเผาเมืองในสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิของชาวมุสลิมในวนัตรุษอีดิลฟิตรี258 
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 ประเด็นแรกท่ีเกิดข้ึนในการจลาจลท่ีมีปัญหาชนกลุ่มนอ้ยตาม จลาจลเป้าหมาย
มุ่งเป้าไปท่ีคนส่วนใหญ่ของแรงงานขา้มชาติจากชาติพนัธุ์  Bugis, Buton และมากสัซาร์ 

)BBM) แต่เม่ือมีข่าวออกมาว่ามสัยิดและโบสถ์ได้รับการเผาขดัแยง้ขยบักับเร่ืองของ
ศาสนา เ น่ืองจากความขัดแย้งท่ีจะแยกแยะระหว่างชาวคริสต์และชาวมุสลิมเป็น
สญัลกัษณ์คริสเตียนเร่ิมสวม headbands สีแดงในขณะท่ีชาวมุสลิมเร่ิมสวมผา้สีขาวหรือผา้
คลุมหน้า จากนั้นพวกเขาใช้ค  าว่า  "กลุ่มสีแดง  "ท่ีจะระบุคริสเตียนและ   "กลุ่มสีขาว  "เพ่ือ
ระบุตวัตนของชาวมุสลิม 

 ในเดือนพฤษภาคมปี  1999 มีการรณรงคก์ารเลือกตั้งสภานิติบญัญติัแห่งชาติท่ี
น าไปสู่ความรุนแรงของความรุนแรงในอมับนลดลง พรรคการเมืองและผูส้มคัรท่ีตวัเอง
ตอ้งการไดรั้บการโหวตสูงสุดจากชุมชนทั้งสอง ดงันั้นสมาชิกของผูส้มคัรนิติบญัญติัใน
ชุมชนมุสลิมและคริสเตียนท างานร่วมกนัเพ่ือไดรั้บการสนบัสนุนผูมี้สิทธิเลือกตั้ง อยา่งไร
ก็ตามหลงัจากท่ีการเลือกตั้งทัว่ไปและผลท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัในเดือนกรกฎาคมปี 1999 ความ
ขดัแยง้ปะทุข้ึนอีกคร้ัง ผูเ้ช่ียวชาญบางคนระบุความขดัแยง้ท่ีปะทุข้ึนหลังการเลือกตั้ง
ระดบัชาติท่ีเป็นจุดเร่ิมตน้ของขั้นตอนท่ีสองของความขดัแยง้ในอมับน 

 พรรคประชาธิปัตยอิ์นโดนีเซีย (PDI-P) ชนะการเลือกตั้งปี 1999 และจงัหวดั
มาลูกูถูกครอบง าโดย PDI-P ในอมับน พรรคประชาธิปัตยอิ์นโดนีเซีย (PDI) ซ่ึงต่อมา
กลายเป็น PDI-P ไดรั้บการตรงกนัว่าเป็นบุคคลท่ีนบัถือศาสนาคริสต ์  "เพราะบุคคลท่ีถูก
สร้างข้ึนจากการควบรวมกิจการของหลายฝ่ายหน่ึงซ่ึงเป็นอินโดนีเซียพรรคคริสเ
((Partindo) ซ่ึงในปี 1955 เป็นท่ีโดดเด่นในมาลูกูผลของการเลือกตั้งและการรับรู้ของการ
ปกครองท่ีนบัถือศาสนาคริสตเ์ร่งตอนใหม่ของความขดัแยง้259 

 ในเดือนตุลาคมปี  1999 จงัหวดัมาลูกูเหนือถูกบงัคบัให้แยกออกจากจงัหวดั
มาลูกู อิทธิพลของความขดัแยง้ยงัคงมีการแพร่กระจายไปยงัจงัหวดัใหม่ แม้ว่าเหตุผล
ส าหรับความขดัแยง้ท่ีแตกต่างกนั แต่ก็ยงัมีความแตกต่างและความรู้สึกคล้ายกบัปัญหา
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ของความขดัแยง้ความขดัแยง้มาลูกู ความขดัแยง้จุดประกายโดยการต่อสู้ระหว่างคนหนุ่ม
สาวจาก Malifud และเยาวชนท่ีนบัถือศาสนาคริสตจ์ากเขา แต่เหตุผลหลกัส าหรับความ
ขดัแยง้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเขตแดน ผูอ้พยพชาวมุสลิมส่วนใหญ่มาจากเกาะ Makian ท่ีอาศยัอยู่
ในหมู่บา้น Malifud อยากจะกุสุมาลยเ์ขา้ แยกต าบลใหม่ของเขาต าบลซ่ึงเป็นส่วนใหญ่นบั
ถือศาสนาคริสต ์ความคิดในการแยกต าบลไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐบาลทอ้งถ่ินท่ีมีการ
วางแผนต าบลใหม่นอกเหนือจากการย่อยเก่า Malifud แต่ความคิดของการแบ่งเขตการ
ปกครองท่ีถูกปฏิเสธโดยคนเก่า ความขดัแยง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดท่ีเกิดข้ึนในนอร์โมคือการา่า
ประมาณ 800 ชาวมุสลิมในการสังหารหมู่ท่ีหน่ึงของมสัยิดในอ าเภอ Tobelo เหนือ 
Halmahera 260 

 การสังหารหมู่ถูกผลกัความเห็นอกเห็นใจและน าไปสู่การเกิดปฏิกิริยาในหมู่
ชาวมุสลิมในชวาในเดือนมกราคม 2000 มีการสาธิตท่ีดีของประมาณ 100,000 ชาวมุสลิม
ในกรุงจาการ์ตาเมืองหลวงของอินโดนีเซีย ซ่ึงในกรณ่ีน้ีเรียกร้องให้รัฐบาลกลางโดย
วิธีการใดๆ ก็ตามท่ีจ าเป็นในการยติุความขดัแยง้ในมาลูกูและมีการเตือนว่าหากรัฐบาลไม่
สามารถหยดุความขดัแยง้ในมาลูกูมุสลิมในชวาจะถูกเกณทใ์ห้ไปมาลูกูเพ่ือไปช่วยให้ชาว
มุสลิมในมาลูกู261 

 ในเดือนพฤษภาคมปี 2000 อาสาสมคัรชาวมุสลิมกองทพัของพระเจา้ของเกาะ
ชวามาอมับน กลุ่มท่ีค่อนข้างสุดโต่งและสมาชิกได้รับการฝึกฝนอบรมก่อนท่ีจะมาอมั
บน262 ในเดือนมิถุนายนปี 2000 กลุ่มน้ีพร้อมกบัชาวมุสลิมบางส่วนในอมับน  โจมตี
สถานีต ารวจและขโมยอาวธุประมาณ 800 กระบอก263  หลงัจากกองทพัของพระเจา้มาถึง
อมับนก็มีจุดเปล่ียน ซ่ึงก่อนหนา้นั้นพวกเขาคริสเตียนครอบครองอยู ่แต่เม่ือพวกเขามาถึง
ชาวมุสลิมไดรั้บอ านาจมากข้ึนและตอ้งการการครอบครองต่อ 

 การมาเยอืนของกลุ่มกองทพัของพระเจา้แห่งเกาะชวา นั้นท าให้เกิดการตอบโต้
ท่ีแตกต่างจากฝ่ังของชาวคริสเตียน ราว 100 คนชาวคริสเตียน ไดเ้ร่ิมก่อตั้งกลุ่มแนวร่วม
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อธิปไตยโมลูกู(FKM) ซ่ึงหลายคนเช่ือว่าเป็นการฟ้ืนตวัข้ึนมาจากกลุ่มขบวนการรัฐมาลู
กูภาคใตห้รือ RMS ท่ีก  าเนิดข้ึนเม่ือปี 1950 เพ่ือต่อสู้เพ่ือเอกราชของอินโดนีเซีย ในช่วง
นั้น ความขดัแยง้ยงัไม่ไดมุ้่งเนน้ไปท่ีการแบ่งแยกดินแดน เร่ืองปัญหาการแบ่งแยกดินแดน
กลายเป็นความถูกตอ้งและเหตุผลของกองทพัอินโดนีเซียท่ีจะส่งทหารจ านวนมากไปท่ีอมั
บน ท่ีพวกเขาท าไปเพ่ือลดความขดัแยง้ในโมลุกกะ แต่อยา่งไรก็ตามแมว้่ากองทพัไดถู้ก
ส่งไปอมับนแลว้ แต่ความขดัแยง้ก็ยงัคงด าเนินต่อไป264 

 ในเดือนกุมภาพนัธ์ปี  2002 รัฐบาลกลางท่ีจะอ านวยความสะดวกในการเจรจา
สันติภาพใน Malino ใตสุ้ลาเวสี คณะผูแ้ทนของชาวมุสลิมมาพร้อมกบั 35 คนในขณะท่ี
คณะผูแ้ทนคริสเตียนตวัแทนจาก 34 คน การประชุมไดด้ าเนินการเป็นเวลาสามวนัและจบ
ลงดว้ยการลงนามในสนธิสญัญาสนัติภาพ ขอ้ตกลงสันติภาพน้ีกลายเป็นท่ีรู้จกักนัในนาม
สนธิสัญญาสันติภาพ Malino คร้ังท่ีสอง เม่ือคณะผูแ้ทนกลับไปอมับนความรุนแรง
บางอยา่งมุ่งมัน่ท่ีจะปรากฏข้ึนโดยชาวมุสลิมกบัสมาชิกของคณะผูแ้ทนชาวมุสลิมเพราะ
พวกเขาไม่ได้มีความสุขกบัขอ้ตกลงสันติภาพท่ีได้รับการท า หน่ึงในสมาชิกของคณะ
ผูแ้ทนชาวมุสลิมถูกโจมตีและเผาเพราะพวกเขาไม่ได้มีความถูกต้องตามกฎหมายท่ี
แขง็แกร่งในนามของตวัแทนของกลุ่มมุสลิมมาลูกู 

 ขอ้ตกลงสันติภาพ  Malino คร้ังท่ีสองประสบความส าเร็จในการลดอุบติัการณ์
ของความขดัแยง้ แต่มนัไม่ได้น าไปสู่สันติสุขมาสู่มาลูกู เหตุการณ์ความรุนแรงยงัคง
เกิดข้ึนหลายประปรายในอมับน หลงัจากสนธิสญัญาสันติภาพ Malino คร้ังท่ีสอง หน่ึงใน
การจลาจลท่ีใหญ่ท่ีสุดในเดือนเมษายนปี 2002 และน าไปสู่การส านกังานขา้หลวงถูกเผา265 
ระยะทางท่ีแยกจากกนัทางภูมิศาสตร์ระหวา่งสงัคมขนาดใหญ่แมจ้ะมาจากขอ้ตกลงก่อนท่ี
จะมีการลงนาม สงัคมโจมตีกลายเป็นเร่ืองยากมากข้ึน ดงันั้นท่ีเกิดข้ึนใหม่ในรูปแบบของ
การก่อการร้ายในรูปแบบของการยิงและระเบิดท่ีใช้บ่อย ในปี 2003 สถานการณ์มาลูกูจะ
ดีกว่าก่อนและไม่มีเหตุการณ์รุนแรงอย่างมีนัยส าคญัในช่วงนั้นแมค้นยงัคงอาศยัอยู่ใน
พ้ืนท่ีท่ีแยกต่างหาก 
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ความขัดแย้งในแนวทแยง 

โดยทัว่ไปเป็นเร่ืองยากมากท่ีจะตอ้งจ าแนกความขดัแยง้ไดถู้กตอ้ง โดยความส าคญัคือการ
ท าให้เข้าใจความขัดแยง้ได้ง่ายข้ึน การจดัหมวดหมู่เป็นส่ิงท่ีส าคัญ อย่างน้อยการจัด
หมวดหมู่จะช่วยในการแทรกแซงกระบวนการสนัติภาพได ้

 โดยทัว่ไปความขดัแยง้ในอินโดนีเซียแบ่งออกเป็นความขดัแยง้ในแนวตั้งและ
แนวนอน ความขดัแยง้ในแนวตั้งถูกก าหนดให้เป็นความขดัแยง้ระหว่างชุมชนและรัฐบาล
อยูใ่นอ านาจความขดัแยง้แนวนอนตีความว่าเป็นความขดัแยง้ระหว่างชุมชนในการท่ีไม่
เก่ียวขอ้งกบัภาครัฐ 

 ถ้าคุณดูท่ีปัจจัยดังกล่าวข้างต้น การผลักดันความขัดแยง้อัมบนเป็นความ
ขดัแยง้ในแนวนอนเป็นค่อนขา้งแม่นย  าน้อย ในท านองเดียวกนัถา้จดัเป็นความขดัแยง้ใน
แนวตั้ง ในความขดัแยง้รุนแรงใน อมับนในความขดัแยง้ท่ีมีชุมชนมุสลิมและคริสเตียน แต่
มีบทบาทของรัฐโดยตรงหรือโดยออ้มส่งเสริมให้เกิดความขดัแยง้ ตวัอยา่งหน่ึงท่ีเห็นได้
ชัดคือบทบาทโดยตรงของรัฐท่ีเป็นนโยบายโปรแกรมการโยกย้ายถ่ินฐานอาศัยมี
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงองค์ประกอบทางด้านประชากรศาสตร์ของ อมับนอีก
ตวัอย่างหน่ึงคือกฎหมายเก่ียวกบัมุมมองของรัฐบาลชวามากข้ึนเพ่ือการด าเนินการตาม
นโยบายไม่ได้โดยตรงจากระบบท่ีมีอยู่ของการบริหารงานศุลกากรใน อมับนในท่ีสุด
ส่งผลกระทบต่อหมนัและการตายของสถาบนัแบบดั้งเดิมและกลไกจารีตประเพณีในการ
ตอบสนองต่อปัญหาและความขดัแยง้ 

 การละเลยหรือการไม่ต่อเน่ืองของนโยบายภาครัฐ และการแทรกแซงท่ีนาน
พอสมควรในดา้น การเมือง การศึกษา เศรษฐกิจและวฒันธรรม น าไปสู่การก่อตวัของการ
ครอบง าของคนบางกลุ่มในโครงสร้างของรัฐบาล อ านาจ เศรษฐกิจและการศึกษา เป็น
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ช่วงเวลาในการปกครองทางสังคมท่ีเป็นรูปแบบและแยกออกไม่ได้ “ห้ามขดัข่ืน”  เม่ือ
อ านาจการครอบง านั้นลดลง ถือวา่เป็นภยัคุกคามต่อการอยูร่อดของสงัคม แน่นอนว่าความ
ขัดแย้งท่ีอัมบน มีความเหมาะสมท่ีจะจัดเป็น  "ความขัดแย้งในแนวทแยง" เพราะ
นอกจากน้ียงัมีองคป์ระกอบของความขดัแยง้ในแนวนอน แต่ยงัมีองคป์ระกอบของการมี
ส่วนร่วมของรัฐไม่วา่จะโดยตรงหรือโดยออ้มต่อความขดัแยง้ 

  

การตอบสนองของรัฐบาลและสังคม 

 ตั้งแต่จุดเร่ิมตน้ของความขดัแยง้ใน อมับน, 19 มกราคม 1999 ในความเป็นจริง
มีจ านวนมากท่ีจะท าหลายฝ่ายท่ีจะหยดุและแกปั้ญหาความขดัแยง้ จากแง่มุมของเร่ืองท่ีจะ
แกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ใน อมับนส่วนน้ีจะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ 

ประการแรกคือความพยายามท่ีท าโดยรัฐบาล   (กลางและท้องถ่ิน  )เป็นหน้าท่ีความ
รับผิดชอบและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัความขดัแยง้ ตวัอย่างหน่ึงของการกระท าของ
รัฐบาลทอ้งถ่ินจะท าให้ความพยายามท่ีจะลดความรุนแรงของความรุนแรงผ่านการประชุม
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูน้  าชุมชนและผูน้ าศาสนา การท าขอ้ตกลงสันติภาพระหว่างกลุ่มตวัแทน
จากความเป็นผูน้ าของคนในด้านหน้าของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและความ
มัน่คง   /ผูบ้ญัชาการทหารทั้ง  5  เหล่าทพัของประเทศอินโดนีเซียเม่ือวนัท่ี  23 มกราคม 
1999 การก่อตวัของทีมงานเพ่ือป้องกนัการลอบวางเพลิงอยา่งกวา้งขวางและป้องกนัไม่ให้
เกิดอาการบวมและการแพร่กระจายไปยงัพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ของความขดัแยง้ใน อมับนทีมท่ีถูก
สร้างข้ึนโดยผูว้า่ราชการมาลูกูประกอบดว้ยผูน้ าทางศาสนา 

 การตอบสนองของรัฐบาล คือ การส่งทหารและหน่วยรักษาความปลอดภยัจาก
นอกอมับนเพ่ิมเข้าไป วนัรุ่งข้ึนหลังจากเกิดความขดัแยง้ เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 1999 
เจา้หนา้ท่ีทหารมาจากมากสัซาร์ ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 1999 การเพ่ิมข้ึนของ
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จ านวนหน่วยรักษาความปลอดภยัและต ารวจ อมับนมีมากท่ีสุด 5,300 ก าลงัพล รัฐบาลยงั
เพ่ิมข้ึนสถานะของนายทหารคอมมนัโด  เป็น ทหารคอมมนัโดปฏิบติัการในพ้ืนท่ี ในวนัท่ี 
15 พฤษภาคม 1999 ในเดือนพฤศจิกายนปี 1999 การปฏิบติังานของทหารและต ารวจใน 
อมับนได้ถึงจ านวน 6,000 ก าลังพล ตวัเลขน้ียงัคงเพ่ิมข้ึนจนมกราคม 2000 ได้มีการ
ประมาณห้ากองพนัทหารของกองก าลงัรักษาความปลอดภยัใน อมับนและตวัเลขประมาณ
การของบุคลากรมากท่ีสุดเท่าท่ี 11,250266 ก าลงัพล 

 รัฐบาลจะยงัท าให้ความพยายามท่ีจะช่วยเหลือผูท่ี้ตกเป็นเหยือ่ของความขดัแยง้
และผูล้ี้ภยัผ่านกระทรวงสังคมกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ให้
ความช่วยเหลือในรูปแบบของความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมส่วนผสมอาหารและ
ส่ิงจ าเป็นอ่ืนๆ ของชีวิตเช่นเดียวกบัความตอ้งการฉุกเฉินดงักล่าวเป็นสถานท่ีหลบภยั ใน
ขั้นตอนของการฟ้ืนฟแูละการฟ้ืนฟสูมรรถภาพของรัฐบาลยงัให้ความช่วยเหลือในรูปแบบ
ของวสัดุก่อสร้าง รัฐบาลท่ีผ่านมาผูมี้อ  านาจยงัใช้ในกรณีฉุกเฉินพลเรือนใน อมับนโดย
ประธานาธิบดีพระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 88 ของปี 2000 เก่ียวกบัการฉุกเฉินพลเรือนในมาลู
กูเหนือ 

 แมว้า่รัฐบาลไดใ้ห้ความช่วยเหลือมาตั้งแต่จุดเร่ิมตน้ของความขดัแยง้ แต่ความ
ขดัแยง้น้ีก็ยงัคงมีอย่างต่อเน่ืองไปจนถึงปี 2002 จนถึงส้ินรัฐบาลกลางท่ีจะอ านวยความ
สะดวกในกระบวนการของขอ้ตกลงสนัติภาพใน Malino (ซูลาเวสีใต)้ วนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 
2002 ยซููป กาลาท่ีเป็นรัฐมนตรีวา่การประสานงานคงามสงบสุขชองพวงประชาสงเคราะห์
และซูซีโล บมับงั ยโูดโยโนซ่ึงเป็นช่วงเวลาตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประสานงาน
การเมืองกฎหมายและการรักษาความปลอดภยั กระท าขอ้ตกลงเป็นผูอ้  านวยการเจรจาของ
สันติภาพ ข้อตกลงสันติภาพไม่จ  าเป็นต้องท าให้ความสงบสุข อมับนเพราะยงัมีบาง
เหตุการณ์ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนหลังจากการลงนามในข้อตกลงสันติภาพ แต่ข้อตกลง 
Malino คร้ังท่ีสองกลายเป็นแรงผลกัดนัในการปรับเปล่ียนวิธีการรูปแบบการด าเนินการ
โดยรัฐบาลและสังคมและองคก์รพฒันาเอกชน ตั้งแต่นั้นมาความรุนแรงใน อมับนกรอบ
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ไม่เป็นความขดัแยง้ แต่เป็นอาชญากรรมอยา่งหมดจด องคก์รพฒันาเอกชนทั้งภายในและ
ต่างประเทศไดแ้นะน าช่วงของโปรแกรมการสร้างสันติภาพใน อมับนในช่วงเวลาก่อนท่ี
จะ Malino II กิจกรรมการสร้างความสงบสุขอีกมากมายเช่นการประชุมหรือการประชุม
เชิงปฏิบติัการ พบปะและแกปั้ญหาความขดัแยง้จะท านอก อมับน 

 อนัท่ีจริงก่อนท่ีขอ้ตกลง Malino II ท าแลว้การพฒันาความคิดริเร่ิมสันติภาพท่ี
ด าเนินการโดยภาครัฐองคก์รไม่แสวงหาผลก าไรหรือองค์กรพฒันาเอกชนตั้งแต่ปี 1999
เปิดพ้ืนท่ีเอ้ือต่อการท าขอ้ตกลงท่ีจะ Malino ใชบ้ทบาทอยา่งเตม็ท่ี 

 ประการท่ีสอง ความคิดริเร่ิมท่ีเกิดจากสังคมและองคก์รพฒันาเอกชน มนัอาจ
ปฏิเสธได้ว่ากระบวนการสันติภาพใน อมับนเป็นความส าคญัของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและองคก์รพฒันาเอกชน ความพยายามต่างๆ  ท่ีถูกสร้างข้ึนอยา่งอิสระโดยคน
ไม่ได้มีส่วนร่วมในความขดัแยง้และในเวลาเดียวกนัได้รับการรักษาความสงบ ตวัอย่าง
หน่ึงคือความพยายามท่ีท าโดยชาวบา้นบา้นวาญามิ Wayame ท่ีมีจ  านวนประชากรเป็นมุ
สลลิมนบัถือศาสนาคริสต ์พวกเขากลายเป็น "ทีม 20" ซ่ึงประกอบดว้ยผูน้ าชุมชนและผูน้ า
ศาสนา งานของทีมน้ีคือการท าให้หมู่บา้นสงบสุข ปลอดภยั การอ านวยความสะดวกใน
การประชุมชุมชนทุกสัปดาห์และยงัให้ข้อมูลช้ีแจงและค าอธิบายให้กับประชาชนใน
ประเด็นต่างๆ ของความขดัแยง้ และดูแลกฎระเบียบ เฉกเช่น การห้ามออกเสียงหรือห้ามมี
การพดูถึงในท่ีชุมชนหรืออ่านหนงัสือพิมพท่ี์เก่ียวขอ้งอมับน 

 สังคมยงัด าเนินการท่ามกลางความหลากหลายของความคิดริเร่ิมดงักล่าวเป็น
รูปแบบของการแลกเปล่ียนของอาหารปลาและผักท่ีท าระหว่างศาสนาท่ีแตกต่างกนัใน
หมู่บา้นเช่นเดียวกบัคุณป้าในหมู่บา้นของ Batu Merah267 ความขดัแยง้ระหว่าง ผูน้ าทาง
ศาสนาต่างๆ และผูน้ าชุมชนมีส่วนร่วมในโครงการต่างๆ หยดุชะงกัของความขดัแยง้และ
ส่งเสริมสันติภาพ ความพยายามท่ีถูกสร้างข้ึนมาท่ามกลางสถานการณ์ความขดัแยง้และ
การแยกทางภูมิศาสตร์และสังคมในแนวท่ีแตกต่างพ้ืนท่ีของชาวมุสลิมท่ีนับถือศาสนา
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คริสตแ์ละภูมิภาค ความหมายก็คืออะไรก็ตามท่ีไดม้าโดยการผ่านความยากล าบากมา ส่ิง
นั้นยอ่มมีค่าหรือถือเป็นท่ีมีรางแพงเสมอ  

 บทบาทขององคก์รพฒันาเอกชนในการสร้างสนัติภาพใน อมับน ยงัไม่สามารถ
ตดัออก องคก์รพฒันาเอกชนทั้งในระดบัทอ้งถ่ินระดบัชาติและระดบันานาชาติทางออ้ม
ช่วยในการบรรเทาความขดัแยง้ช่วยให้สันติภาพและสร้างสันติภาพเช่นเดียวกบัการเพ่ิม
ขีดความสามารถทางเศรษฐกิจและวฒันธรรม หลงัจากความขดัแยง้บางอย่างใน อมับน
บางองคก์รพฒันาเอกชนในทอ้งถ่ินท างานร่วมกนัในรูปแบบกิจการร่วมคา้ท่ีมีช่ือ TIRUS 
(ทีมงานอาสาสมคัรเพ่ือสังคมมาลูกู   )ท่ีท  างานเพ่ือช่วยให้การกระจายความช่วยเหลือดา้น
มนุษยธรรมให้กบัเหยื่อของความขดัแยง้และผูล้ี้ภยัใน อมับนจ านวนขององค์กรพฒันา
เอกชนใน อมับนก่อนท่ีความขดัแยง้มีขนาดค่อนขา้งเล็กประมาณ 10 กลุ่ม แต่เน่ืองจาก
ความขดัแยง้ในจ านวน อมับนขององค์กรพฒันาเอกชนท่ีมีการเพ่ิมข้ึนอย่างมาก แมว้่า
ขอ้มูลท่ีเฉพาะเจาะจงไม่ใส่หมายเลขขององค์กรพฒันาเอกชนในช่วงความขดัแยง้ แต่มี
ประมาณเกือบ 600 กว่าองค์กรพฒันาเอกชนท่ีท างานใน อมับนทั้งองค์กรพฒันาเอกชน
ระหว่างประเทศชาติและระดบัทอ้งถ่ิน268 รูปแบบของการแทรกแซงขององคก์รพฒันา
เอกชนใน อมับนความขดัแยง้ระหวา่งสามารถแบ่งออกเป็นสองคือ 

1.องคก์รท่ีไม่แสวงหาผลก าไรท่ีมุ่งเน้นการจดัหาและการกระจายตวัของความช่วยเหลือ
ดา้นมนุษยธรรม ในองคก์รไม่แสวงหาผลก าไรระหวา่งประเทศมากท่ีสุดเช่น เมตตาเด็กให้
ความช่วยเหลือดา้นมนุษยธรรมโดยเฉพาะอยา่งยิ่งความขดัแยง้ระหว่างกนั แมว้่าหลงัจาก
ท่ีขอ้ตกลง Malino สอง มาไม่เพียงแต่มุ่งเน้นไปท่ีการให้ความช่วยเหลือดา้นมนุษยธรรม 
แต่ก็เร่ิมท่ีจะเขา้สู่ประเด็นของการสร้างสนัติภาพหรือการสร้างสนัติภาพ 

2. องค์กรไม่แสวงหาผลก าไรท่ีมุ่งเน้นในเร่ืองของการสร้างสันติภาพ ค่อนขา้งน้อยเม่ือ
เทียบกับ องค์กรท่ีมุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ตัวอย่างเช่น สภา 
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ขบวนการ Bakubae ท่ีคล่ือนไหว ขององคก์รฯทั้งหมดค่อนขา้งมุ่งเน้นการสร้างสันติภาพ
เคล่ือนไหวอยา่งย ัง่ยนืเก่ียวขอ้งกบัหลายฝ่าย  

 ในกรณีน้ีความช่วยเหลือทางกฎหมายมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการพฒันาของ
การเคล่ือนไหวขบวนการ Bakubae เพราะการก่อตวัของขบวนการ Bakubae ความ
ช่วยเหลือทางกฎหมายสามารถเล่นวิธีการท่ีครอบคลุมมากข้ึนเพ่ือให้ความช่วยเหลือทาง
กฎหมายโครงสร้างผา่นขอบวนการ Bakubae 

 แผนท่ีทางสังคมและการเมืองในเวลาเดียวกนัให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย
โครงสร้างเร่งด่วนในการพฒันาในพ้ืนท่ีความขดัแยง้เช่น อมับนมีดงัน้ี 

 

ช่องว่างทางกฎหมายใน อมับน 

 หลงัจากท่ีความขดัแยง้รุนแรงใน อมับนชุมชนเร่ิมท่ีจะแยกข้ึนอยู่กบัศาสนา 
บางพ้ืนท่ีท่ีก่อนหน้าน้ีค่อนข้างต่างกันในศาสนาได้กลายเป็นเน้ือเดียวกนัมากข้ึน ตาม
ความเช่ือน้ีแยกทางภูมิศาสตร์ทางออ้มท าให้การเขา้ถึงของประชาชนเป็นท่ี จ  ากดั มากข้ึน
คือเฉพาะในแรกแบ่งของชุมชนของพวกเขา รักษาความปลอดภยัเป็นคน ปัจจยัท่ีจะตอ้ง
ใชค้วามเส่ียงของการเขา้พกัหรือไปท่ีชุมชนอ่ืนๆ ของสภาพความเป็นอยูท่ี่แตกต่างกนั 

 การแยกจากกนัของสภาพภูมิศาสตร์ของชุมชนท าให้เกิดการกระจายตวัของ
เจา้หน้าท่ีต  ารวจ ซ่ึงเป็นหน่ึงในปัจจยัเก่ียวกบัต าแหน่งของสถานนีต ารวจ สถานี Polres 
(Kepolisian Resor) อมับน ท่ีอยูใ่นเขตของชาวมุสลิม ในขณะท่ีสถานีต ารวจ Polda มาลูกู 
ตั้งอยูท่ี่ Batu Meja ท่ีบริเวณทางเขา้ชุมชนชาวคริสต ์ได้กลายเป็นต ารวจท่ีนบัถือศาสนา
คริสต ์จะรู้สึกสะดวกสบายมากข้ึนถา้อยูท่ี่สถานีต ารวจ Polda มาลูกู   เหตุผลท่ีส าคญัท่ีสุด
คือความสะดวกในการเข้าถึงและเหตุผลด้านความปลอดภัยเพ่ือให้พวกเขาชอบท่ี
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ส านกังานของพวกเขาอยูใ่นชุมชน เพียงส่วนเล็กๆ ของต ารวจท่ีจะข้ึนยงัคงอยูใ่นท่ีท่ีพวก
เขาจะไดรั้บมอบหมายและไม่ไดรั้บผลกระทบจากการแยกจากกนัของภูมิภาคมุสลิมท่ีนบั
ถือศาสนาคริสต์ เจา้หน้าท่ีต  ารวจ เจ้าหน้าท่ีอาวุโสและเจ้าหน้าท่ีทั้งในระยะกลางและ
ส านักงานต ารวจส่วน อมับนต ารวจมาลูกูคงเป็นปกติโดยเฉพาะผูท่ี้ไม่ได้มาจาก อมับน 
ดว้ยการแยกทางชาติพนัธุ์ เจา้หนา้ท่ีต  ารวจในการปฏิบติัหน้าท่ีของพวกเขาเพราะต าแหน่ง
ของส านักงานของเขาก็ไม่ได้ส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการท างานของเจ้าหน้าท่ี
ต  ารวจเป็นผูบ้งัคบัใช้กฎหมายควรจะมีความเป็นกลางและท าหน้าท่ีบงัคบัใช้กฎหมายจะ
กลายเป็นสองซีกในขั้วของชาวมุสลิมท่ีนับถือศาสนาคริสต์ งานต ารวจมืออาชีพซ่ึงจะ
ให้บริการสาธารณะเช่นการรักษาความปลอดภยักลายเป็นปัจจัยด้านความปลอดภัย
บางส่วนและอุปสรรคในการเขา้ถึงพ้ืนท่ีท่ีไม่ไดน้บัถือศาสนาเดียวกนักบัพวกเขา ดว้ยการ
ท างานของพวกยากท่ีจะหลีกเล่ียงการกองก าลงัความมัน่คงเขา้ขา้งในบางชุมชน การบงัคบั
ใช้กฎหมายเป็นหน่ึงในประเด็นท่ีติดอยูเ่สมอในการประชุมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสองชุมชนทุก
เช่นใน Bakubae 2000 การประชุมในบาหลีปัญหาของการบงัคบัใช้ท่ีไดรั้บการกล่าวถึง
ปัญหาและกลายเป็นหน่ึงในขอ้เสนอแนะจากท่ีประชุม 

 หากลองมองปรับความกวา้งของแง่มุมของความขดัแยง้ใน อมับนระหว่าง
ผลกระทบยงัเกิดข้ึนของสมมติฐานทัว่ไปท่ีเกิดข้ึนในชุมชน ความขดัแยง้ในสังคม อมับน
โดยทัว่ไปเห็นว่าต  ารวจมกัจะชอบกลุ่มคริสเตียนในขณะท่ีกองทพัจะชอบชาวมุสลิม 
อย่างไรก็ตามสมมติฐานเหล่าน้ีไม่สามารถแสดงให้เห็นได้อยา่งชัดเจน สมมติฐานน้ีจะ
ประกอบต่อไปโดยการปรากฏตัวของต ารวจและทัพกองทัพท่ีถูกกล่าวหาว่ามีส่วน
เก่ียวขอ้งโดยตรงในความขดัแยง้โดยนิยมกลุ่มหน่ึง สันนิษฐานเกิดข้ึนเพราะต ารวจใน
พ้ืนท่ีท่ีนบัถือศาสนาคริสตใ์นขณะท่ีทหารหลายคนถูกน าเขา้มาจากนอกจงัหวดัของมาลูกู
เช่นการบงัคบัใชก้ฎหมายใน อมับนกลายเป็นปัญหาท่ีร้ายแรง 

 ในช่วงความขดัแยง้ใน อมับนเจา้หน้าท่ีบงัคบัใช้กฎหมายเช่นผูพิ้พากษาและ
อยัการไม่สามารถท างานได้ดีเพราะปัจจยัด้านความปลอดภยั ผูพิ้พากษาและอยัการเป็น
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สถาบนัการศึกษาในแนวตั้งท่ีต  าแหน่งของผูพิ้พากษาและอยัการอ านาจของศาลฎีกาและ
อยัการสูงสุดท่ีพวกเขาจะไม่ค่อยพิพากษาและอยัการท่ีมาจากประชาชนในทอ้งถ่ินส่วน
ใหญ่ของพวกเขาเป็นผูอ้พยพท่ีมีอยู ่การขาดการรักษาความปลอดภยัใน อมับนให้มากของ
อยัการและผูพิ้พากษาใน อมับนท่ีเหลือหน้าท่ีของตนและออกจาก อมับนเป็นผลให้การ
บงัคบัใชก้ฎหมายไม่สามารถเดินไดต้ามปกติใน อมับน 

 ไม่แตกต่างกนัมากจากต ารวจผูพิ้พากษาและอยัการทนายความใน อมับนยงั
แบ่งออกเป็นทนายความคริสเตียนและทนายความท่ีเป็นมุสลิม ส่วนน้ีจะท าให้พวกเขา
ปกป้องหรือเป็นทนายความส าหรับลูกคา้ของศาสนาเหมือนกนัเพราะพวกเขาไม่สามารถ
ไดรั้บในชุมชนต่างๆ หรือดว้ยเหตุผลอ่ืน ทนายความคริสเตียนท่ีเกิดข้ึน  "ทีมทนายความ

คริสตจกัร  "ท่ีมีส านกังานจ านวนมากในโบสถ์  Maranata อมับน269นอกจากการให้ความ
ช่วยเหลือทางกฎหมายในรูปแบบของความช่วยเหลือไปยงัลูกคา้ทนายความก็มกัจะท าให้
ค  าสัง่ปล่อยผา่นหนงัสือพิมพวิ์ทยแุละส่ืออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ 

การเกิดข้ึนของทีมทนายคริสตจกัรถูกตอบโตโ้ดยทนายความจากชุมชนมุสลิม
ในรูปแบบ  "ทีมทนายความ ผูน้ าทางศาสนาในอินโดนีเซีย" ในกลางปี 1999 และจากนั้น
เป็นท่ีรู้จกักนัมากข้ึนในช่ือ “ทีมทนายความอลัฟาตาห์” 270   ซ่ึงเป็นจุดส าคญัในการให้ค
วาวช่วยเหลือและดูแลลูกคา้ชาวคริสเตียนของพวกเขา โดยท่ีทีมทนายความมุสลิมยงัคง
ด าเนินการตอบสนองชาวมุสลิมของพวกเขาผา่นทางส่ือมวลชน  

 เม่ือวนัท่ี 27 มิถุนายน 2000 รัฐบาลกลางด าเนินการฉุกเฉินพลเรือนท่ีประธานธิ
บดีอบัดุลเราะห์มาน วาฮิดก าหนดโดยประธานาธิบดีพระราชกฤษฎีกา  (พรก  )เลขท่ี  88 
ของปี 2000 การแนะน าพลเรือนให้จงัหวดัมาลูกู การออกกฏหมายฉบบั 23 / กฎหมายจดั
ตั้งข้ึนโดยประธานาธิบดี 1959 ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ฉุกเฉินทัว่ไปท าให้ผูว้่าราชการ
จงัหวดัเป็นหน่วยงานฉุกเฉินทางแพ่งสามารถด าเนินการใดๆ เพ่ือคืนความปลอดภยัและ
ความสงบเรียบร้อยใน อมับน (มาตรา 10-21 ของกฎหมาย เลขท่ี23 / กฎหมายจดัตั้งข้ึน
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โดยประธานาธิบดี 1959) ดงันั้นทั้งหมดกฎหมายยงัคงมีปกติอยู่ต ั้งแต่ และข้ึนอยู่กับ
เจา้หนา้ท่ีฉุกเฉินทางแพง่ อมับนไม่ไดท้  าให้ความขดัแยง้จบดว้ยทนัทีเพ่ือให้การพฒันาใน
เวลานั้นในวาทกรรมของประชาชนท่ีจะปรับปรุงสถานการณ์ฉุกเฉินพลเรือนใน อมับน 

 

 

เป็นกฎอยัการศึก หลายคนท่ีสนับสนุน แต่หลายคนยงัปฏิเสธการจดัเก็บภาษีของกฎ
อยัการศึก แต่มันเป็นเร่ืองท่ีไม่ได้ตระหนักในท่ีสุดและใน อัมบนเพิกถอนตามค าสั่ง
ประธานาธิบดี  (พระราชก าหนด  )คร้ังท่ี  71/2003 ลงวนัท่ี 14 กันยายน 2003 และมีผล
บงัคบัใช ้15 กนัยายน 2003 เวลา 00.00 เวลาอินโดนีเซียตะวนัออก 

Gambar : Jamal Riry 

 

 

แผนทีส่ถิติผู้ลีภ้ัยเมืองอมับน 

คริสต ์

มุสลิม 
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การช่วยเหลือดา้นกฎหมายท่ีปฏิบติัใชใ้นพ้ืนท่ีเกิดความขดัแยง้แทจ้ริงแลว้ควร
มีความสอดคลอ้งแน่นแฟ้นกบัขั้นตอนการปลูกฝังความสนัติ, แต่ทวา่ในความเป็นจริงแลว้
การปฏิบติัการช่วยเหลือดา้นกฎหมายท่ีน ามาใชไ้ม่ไดส้นบัสนุนโครงสร้างสร้างความสันติ
เลยหรือกล่าวอีกแง่หน่ึงคือการช่วยเหลือด้านกฎหมายท่ีน ามาใช้กลบัยิ่งผลกัดนัให้เกิด
ความขดัแยง้มากข้ึนในกรีณีน้ีเราเรียกความช่วยเหลือทางกฏหมายท่ี ‚แตกแยก‛ ก็เพราะว่า
ความช่วยเหลือด้านกฎหมายท่ีน ามาใช้ไม่ได้สนับสนุนในด้านของการรวมเป็นหน่ึงใน
ชุมชนท่ีเกิดความขดัแยง้มิหน าซ ้ ายงัตอกย  ้าความแตกแยกท่ีเกิดข้ึนท่ีอมับน (Ambon)การ
ปฏิบติัการช่วยเหลือทางกฏหมายท่ีเขา้ข่ายความช่วยเหลือทางกฏหมายท่ีแตกแยกท่ี อมับน
(Ambon)คือ 

การช่วยเหลอืด้านกฏหมายตามหลกัการ 

 การช่วยเหลือดา้นกฏหมายดงักล่าวมีพ้ืนฐานมาจากความคิดท่ีว่ากฏหมายตอ้ง
เดินผ่านเส้นทางกฏหมายโดยผ่านสถาบนัที เก่ียวกบักฏหมายอย่างเช่นต ารวจ อยัการ ผู ้
พิพากษา และทนายการช่วยเหลือดงักล่าวนั้นยงัไม่กวา้งขวางซ่ึงเป็นแค่การปรึกษาหารือ
เร่ืองกฏหมายหรือการให้ค  าปรึกษาในขั้นตอนของต ารวจ อยัการ หรือแมก้ระทัง่ในศาล
ถึงแมว้่าสถาบนักฏหมายไม่ไดป้ฏิบตฺัการอยา่งปกติในอมับน(Ambon)ในช่วงท่ีเกิดความ
ขดัแยง้ข้ึนความช่วยเหลือทางกฏหมายลกัษณะน้ีในตอนแรกนั้นส่วนใหญ่ถูกน ามาใช้โดย
กลุ่มพวกทนาย เหตุผลท่ีน าความช่วยเหลือดา้นกฏหมายตามหลกัการน้ีมีเหตุผลอยูส่อง
ประการ คือ 

1. ก่อนท่ีจะเกิดความขดัแยง้ข้ึนนั้นทนายความในอมับน(Ambon)โดยปกติแล้ว
พวกเขาท างานเ ป็นทนายความท่ีถูกกฏระเบียบผ่านสถาบันกฏหมายเช่นต ารวจ 
ทนายความ และศาลอยู่แล้วความช่วยเหลือทางกฏหมายส าหรับพวกเขาคือการให้
ค  าปรึกษาหรือสู้คดีโดยไม่คิดค่าจา้งในขั้นตอนต ารวจ อยัการ และศาลพร้อมทั้งให้ความ
ช่วยเหลือดา้นคดีแพ่ง ในการท างานให้การช่วยเหลือดา้นกฏหมายอย่างเป็นทางการของ
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ทนายความนั้นเป็นไปแบบอาสาสมคัร หรือ pro-bono เพราะเร่ืองน้ีข้ึนอยู่กบัความใจดี
ของทนายความเองทนายความเป็นคนเลือกและตดัสินใจว่าจะให้ความช่วยเหลือด้าน
กฏหมายหรือไม่ขอบเขตความช่วยเหลือด้านกฏหมายกลายเป็นเร่ืองท่ีคบัแคบแค่ใน
ลักษณะการให้ค  าปรึกษากฏหมายและสู้คดีให้ตั้ งแต่ขั้นตอนของต ารวจ ทนายความ 
ตลอดจนศาลพิพากษาการให้ความช่วยเหลือดา้นกฏหมายในกรอบแคบๆน้ีกลายเป็นส่ิงท่ี
ไม่มีความเปล่ียนแปลงมุมมองของทนายความในการให้ความช่วยเหลือทางกฏหมายใน
สถานการณ์เกิดความขดัแยง้ในอมับุน  ขณะท่ีเกิดความขดัแยง้นั้นการปฏิบติัหน้าท่ีของ
ทนายความในด้านการให้ความช่วยเหลือด้านกฏหมายไม่ได้เปล่ียนแปลงอะไรมากมาย
จากเดิม คือแค่ให้ความช่วยเหลือทางกฏหมายทั้งคดีแพ่งและอาญาผ่านช่องทางสถาบนัท่ี
เก่ียวขอ้งกบักฏหมายเท่านั้นเอง 

2. ก่อนปี 1999 หรือปีก่อนเกิดเหตุความขดัแยง้ท่ีอมับนนั้นยงัไม่เคยมีสถาบนัใด
ท่ีให้การช่วยเหลือด้านกฏหมายมาก่อนเพราะการไม่มีสถาบนัช่วยเหลือทางกฏหมาย
ดงักล่าวนั้นท าให้เสริมสร้างความเขา้ใจแก่ทนายความและประชาชนในเร่ืองของความ
ช่วยเหลือทางกฏหมายแบบเป็นทางการในเร่ืองของการท างานในกลุ่มประชาชน 
การศึกษาบงัคบัของประชาชน การเพ่ิมความสามารถของประชาชน ถูกมองว่าไม่เป็นส่วน
หน่ึงของค าวา่การให้ความช่วยเหลือดา้นกฏหมาย และการปฏิบติังานส่วนใหญ่ด าเนินการ
โดยองคก์รณ์พฒันาเอกชนท่ีมีอยูใ่นอมับนซ่ึงในขณะนั้นมีไม่น้อยกว่า 10-15 คน สามารถ
กล่าวไดว้่าบณัฑิตกฏหมายท่ีจบออกมาจากหมาวิทยาลยัส่วนใหญ่เลือกไปเป็นเจา้หน้าท่ี
ในสถาบนักฏหมาย ขา้ราชการและทนายความมากกว่า มีส่วนน้อยมากท่ีบญัฑิตกฏหมาย
จะเลือกท างานในองค์กรณ์พฒันาเอกชน และยิ่งกว่านั้นระดับชั้นของทนายความใน
โครงสร้างสงัคมถูกมองวา่เป็นชนชั้นกลางถึงชนชั้นสูงของสงัคมอมับน 

เป็นส่ิงท่ีน่าสนใจยิง่เม่ือมองลึกลงไปเก่ียวกบัการปฏิบติังานของทนายความ
อมับนในช่วงเกิดเหตุขดัแยง้นั้น เป็นท่ีทราบกนัดีว่าความขดัแยง้ท่ีอมับนเกิดข้ึนเม่ือปี 
1999 จนถึงสัญญามาลิโนปี 2002 และกระนั้นก็ยงัคงมีความรุนแรงเกิดข้ึนอีกประปราย
หลังจากสัญญาฉบบันั้ น แต่ในความเป็นจริงแล้วความรุนแรงไม่ได้เกิดข้ึนทุกวนัใน
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ช่วงเวลาดงักล่าว  ยงัมีช่วงสั้นๆท่ีไม่มีความรุนแรงเกิดข้ึนเป็นระยะๆ บางคร้ังความรุนแรง
สงบลง1 หรือ 2 วนัก่อนจะเกิดข้ึนต่อเน่ืองอีกคร้ังและบางคร้ังความรุนแรงก็หยดุลงถึง
ประมาณ 1-2 สัปดาห์271ในช่วงระยะเวลาความสงบดงักล่าวน้ีเองท่ีศาสยติุธรรมสามารถ
ปฏิบติังานได้ถึงแมจ้ะมีจ านวนผูพิ้พากษาและและเจา้หน้าทีในจ านวนจ ากดั  ระยะเวลา
ดังกล่าวน้ีส่วนใหญ่ทนายความไม่ว่าท่ีเป็นมุสลิมและคริสเตียนจะท าหน้าท่ีในศาล
พิพากษาซ่ึงส่วนใหญ่พวกเขาจะท างานให้กบัลูกความท่ีนบัถือศาสนาเดียวกนักบัพวกเขา 
มี เพียงบางส่วนเท่านั้ นท่ีใช้ทนายท่ีมีศาสนาต่างกัน  อย่างเช่นท่ีเคยเกิด ข้ึนกรณี
MunirKhairoti, HalimUmamidทนายความท่ีมาจากกลุ่มทนายMUI )คณะกรรมการอิสลาม
อินโดนีเซีย( และทนายความจาก กลุ่มทนายความโบสถ์การให้ค  าปรึกษาสู้คดีท่ีอมับนนั้น
ปฏิบติัภายใตเ้หตุผลคือความเป็นมืออาชีพหรือเป็นเพราะเป็นการเรียกร้องจากชั้นศาลที
ตอ้งท างานให้ลูกความตามขอ้บงัคบัของคดีการปฏิบตังานของทนายความน้ีน้ีบางคร้ัง
เป็นไปอยา่ง pro-bono หรือไม่คิดค่าจา้งตามความเป็นมืออาชีพของทนายความ 

ในขณะท่ีไม่เกิดความขดัแยง้นั้นบางคร้ังจะใช้กองก าลงัต  ารวจท่ีมาจากการ
รวมตวัระหว่างต ารวจและทหาร ท าการลาดตระเวนตามพ้ืนท่ีท่ีเจาะจง ตรวจคน้ตามบา้น
หรือท่ีอยูอ่าศยั อีกทั้งยงัตรวจคน้อาวธุของมีคมตามทอ้งถนน ในการปฏิบติัภารกิจดงักล่าว
สามารถจบัและควบคุมตวัผูต้อ้งหาไดม้ากมายไม่วา่จะโดยฝ่ายต ารวจหรือฝ่ายทหาร 

อยา่งท่ีกล่าวมาเบ้ืองตน้แลว้วา่สถานีต ารวจท่ีอมับนนั้นเคยแตกแยกโดยเฉพาะ
ในปี 2001 การแตกแยกสถานีต ารวจนั้นท าให้เกิดการจบักุมและควบคุมตวัผูต้อ้งหาได้
มากกว่า กล่าวคือมีการจบักุมและควบคุมตวัมากข้ึนโดยต ารวจมุสลิมท่ีสังกดัอยูส่ภอ.อมั
บนซ่ึงอยูใ่นพ้ืนท่ีชาวมุสลิม และมีการจบักุมและควบคุมตวัผูต้อ้งโดยต ารวจระดบัสภ.ภาค
ท่ีอยูใ่นเขตพ้ืนท่ีคริสเตียนในเหตุการณ์ดงักล่าวท าให้ทนายมุสลิมท่ีท าหน้าให้ค  าปรึกษาสู้
คดีแก่ลูกความในจ านวนเยอะข้ึนในระดบัสภอ. ในขณะท่ีทนายความคริสเตียนส่วนใหญ่
จะท าหนา้ท่ีในระดบัสภ.ภาค มีแค่ส่วนนอ้ยนกัท่ีชาวมุสลิมจะถูกจบักุมและควบคุมตวัโดย
ต ารวจระดบัสภ.ภาคจากค าบอกเล่าของทนายความท่ีมีบทบาทในช่วงท่ีเกิดความขดัแยง้
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นั้นว่ามีบา้งท่ีชาวมุสลิมถูกจบัควบคุมตวัท่ีสภ.ภาคและในทางตรงกนัขา้มผูต้อ้งหาคริส
เตียนก็มีเหมือนกนัท่ีถูกควบคุมตวัท่ีสภอ. ถึงแมจ้ะมีจ านวนไม่มากเท่าไหร่ 

รูปแบบการให้ค  าปรึกษาสู้คดีของทนายความในระดบัสถานีต ารวจไม่ว่าระดบั
สภอ.หรือสภ.ภาคนั้นเป็นการให้การช่วยเหลือตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจสอบสืบสวน และ
ขั้นตอนอ่ืนของการปฏิบัติงานของทนายความคือการรับประกันความปลอดภยัของ
ลูกความ ซ่ึงในขณะท่ีเกิดความขดัแยง้นั้นไม่อนุญาตให้ครอบครัว บิดามารดาของผูต้อ้ง
พบเยี่ยมได้ทั้ งน้ีเพ่ือง่ายต่อการป้องกันความปลอดภัยและป้องกันการหลบหนีของ
ผูต้อ้งหา การให้ค  าช่วยเหลือลกัษณะน้ีส่วนใหญ่จะเป็นการให้ช่วยเหลือแบบไม่คิดค่าจา้ง
หรือ pro-bono ของทนายความไม่ว่าจะเป็นทนายความคริสเตียนหรือทนายความมุสลิมก็
ตาม 

ความช่วยเหลอืทางกฏหมายตามแบบแผนประเพณแีละกระบวนการสันติภาพ 

รูปแบบความช่วยเหลือทางกฏหมายทางการทีน ามาใช้ในภาวะเกิดความ
ขดัแยง้น้ีสามารช่วยเหลือลูกความได้อย่างมาก แต่ความช่วยเหลือทางกฏหมายทางการ
เช่นน้ีไม่ไดไ้ม่ค่อยสนบัสนุนในการสร้างกระบวนการสันติภาพ มีเหตุผลหลายประการท่ี
เก่ียวขอ้งเช่น 

1. การช่วยเหลือดา้นกฏหมายตามกระบวนการท่ีทนายความปฏิบติัช่วงเกิดความ
ขดัแยง้ท่ีอมับนนั้นโดยการให้ยืนยนัว่ากฏหมาย การความรอบคอบและการควบคุมใน
ขณะนั้นมีความถูกตอ้ง ทั้งท่ีจริงแลว้จากหลายๆผลการวิเคราะห์จากนกัวิเคราะห์เก่ียวกบั
ความขดัแยง้ท่ีอมับนนั้นช้ีให้เห็นว่ากฏหมายและความรอบคอบมีการสนบัสนุนในแง่ไม่
เป็นธรรม และกลายเป็นหน่ึงในตน้เหตุท่ีท  าให้เกิดความขดัแยง้ในอมับน272   

ในกรณีน้ีเหล่าทนายความคิดวา่ในช่วงเวลาเกิดเหตุขดัแยง้นั้นไม่ไดแ้ตกต่าง
อะไรมากมายกบัช่วงเวลาท่ีสงบปกติ การปฏิบติัการให้ความช่วยเหลือทางกฏหมายยงัคง
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เหมือนเดิมตั้งแต่ก่อนปี 1999 คือปีก่อนท่ีจะเกิดความขดัแยง้ ท่ีแตกต่างคือความเขม้ขน้
ของความช่วยเหลือทางกฏหมายท่ีเพ่ิมมากข้ึนอนัเน่ืองมาจากการจบักุม การควบคุมตวั
และการตดัสินคดีผูต้อ้งหาจากความขดัแยง้มากข้ึน ความช่วยเหลือทางกฏหมายท่ีพวกเขา
ปฏิบติันั้นราวกบัว่ากฏหมายท่ีใช้ในขณะเกิดความขดัแยง้นั้นไม่มีขอ้บกพร่องเลย แต่ท่ี
เป็นปัญหาคือในแง่การประยกุต ์และการบงัคบัใชก้ฏหมาย การเปล่ียนแปลงกฏหมายจาก
กฏหมายปกติมาเป็นกฏอยัการศึกนั้นเน้นไปท่ีการบงัคบัใช้มากกว่าการคิดว่าตวักฏหมาย
ดงักล่าวดีและเหมาะสมหรือไม่ในสถานการณ์ความขดัแยง้ท่ีอมับน 

2. การช่วยเหลือดา้นกฏหมายท่ีปฏิบติัโดยทนายความไม่วา่เป็นทนายความมุสลิม
หรือคริสเตียนนั้นเป็นรายบุคคลมากกว่าการช่วยเหลือด้านกฏหมายต่อกลุ่มคนวงกวา้ง
หรือกฏหมายครอบคลุม ความพยายามให้ความช่วยเหลือไม่ว่าในกรมต ารวจหรือในชั้น
ศาลโดยพวกทนายนั้นมีเหตุผลหลกัคือเพราะมีคนตอ้งการความช่วยเหลือทางกฏหมาย 
ฉะนั้นพวกเขาก็ตอ้งช่วยเหลือถึงแมว้่าการช่วยเหลือดา้นกฏหมายจะมีความเขม้ขน้และมี
ลูกความจ านวนมากแต่รูปแบบการให้การช่วยเหลือด้านกฏหมายนั้นยงัเป็นรูปแบบ
รายบุคคล ท่ีทนายความจะให้การช่วยเหลือดา้นกฏหมายต่อคดีท่ีท  าให้ลูกความเป็นรายๆ 

มุมมองการให้การช่วยเหลือด้านกฏหมายรายบุคคลเ ช่นน้ีท าให้พวก
ทนายความตอ้งจมปลกักบัการให้การช่วยเหลือดา้นกฏหมายเพราะจ านวนของลูกความท่ี
เพ่ิมข้ึนเร่ือยๆเหตุเพราะความรุนแรงท่ีเพ่ิมมากข้ึนดว้ยเช่นกนัดงัท่ีทนายความอมับนท่ีช่ือ 
MunirKhairoti กล่าวไว ้ในการปฏิบติังานการให้ความช่วยเหลือดา้นกฏหมายทางการใน
ช่วงเวลาเกิดความขดัแยง้ท่ีอมับนเร่ิมแรกเกิดข้ึนไดน้ั้นเน่ืองจากมีการเรียกร้องจากชุมชน
ในละแวกท่ีพกัอาศยัของพวกเขาเพ่ือให้ความช่วยเหลือแก่คนท่ีถูกจบักุมหรือถูกควบคุม
ตัวโดยต ารวจหรือกองก าลังรักษาความปลอดภัย ดังท่ีทนายความจากอัมบนท่ีช่ือ 
MunirKhairoti ได้เล่าว่า “เด็กๆถูกจับกุมไปมาก ชาวบ้านจึงเรียกร้องให้ทนายความ
เคล่ือนไหว273” 

การเรียกร้องจากชุมชนดังกล่าวไม่ได้หมายถึงว่าการให้การช่วยเหลือด้าน
กฏหมายจากทนายความต่อชุมชนนั้นแผ่กวา้ง แต่ยงัอยูใ่นรูปแบบรายบุคคลต่อคนทท่ีมา
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จากชุมชนเดียวกนักบัทนายความ ในสถานการณ์การแบ่งแยกกลุ่มคนนั้นท าให้ทุกคน
ล าบากใจในการเป็นกลางไม่เลือกฝ่าย การเรียกร้องจากชุมชนและความปลอดภยัยงัเป็น
เหตุผลหลกัต่อทนายความท่ีจะให้การช่วยเหลือดา้นกฏหมายแก่พวกเขาท่ีมาจากชุมชน
เดียวกนั โครงสร้างการช่วยเหลือดา้นกฏหมายท่ีเป็นทางการรายบุคคลอนัสมควรจะให้แก่
ใครก็ไดท่ี้ตอ้งการตอ้งบกพร่องไปเพราะการช่วยเหลือด้านกฏหมายจากทนายความนั้น
คบัแคบกล่าวคือเป็นการช่วยเหลือด้านกฏหมายเป็นทางการรายบุคคลแค่เฉพาะคนใน
ชุมชนเดียวกนักบัทนายความนั้นเอง 

ในขณะท่ีความขัดแยง้ท่ีอัมบนยิ่งนานยิ่งบานปลายและมีผลกระทบเร่ือง
แตกแยกของประชาชน ผลกระทบดงักล่าวเป็นผลกระทบท่ีทนายความไม่อาจหลีกเล่ียงได ้
พวกทนายความเองก็มีการแบ่งแยกด้วยเช่นกนั ในชุมชนคริสเตียนพวกทนายความได้
จดัตั้ งกลุ่มข้ึนมาคือ กลุ่มทนายความโบสถ์ ท่ีท  างานในโบสถ์ มารานาตา (Maranata) 
ทนายความจากชุมชนมุสลิมจึงตอบกลบัต่อกลุ่มทนายจากชุมชนคริสเตียนโดยพวกเขาได้
จดัตั้ง กลุ่มทนายความ คณะกรรมการอิสลาม (MUI=MajlisUlama Indonesia)และบางคร้ัง
พวกเขาก็ถูกเรียกว่า กลุ่มทนายความอลั-ฟาตะห์ (Al-Fatah) จากการก่อตั้งกลุ่มข้ึนมาจาก
ชมชนดงักล่าวไม่ว่าทางอิสลามหรือคริสเตียนท าให้ความขดัแยง้ในอมับนเพ่ิมยืดเยื้อข้ึน
ไปอีก เพราะทนายความจากแต่ละกลุ่มเน้นให้ความช่วยเหลือด้านกฏหมายแก่คนจาก
ชุมชนของเขาเอง เร่ืองดังกล่าวก็เท่ากับว่าเป็นการต่อต้านกบัชุมชนอ่ืน รากฐานความ
ช่วยเหลือดา้นกฏหมายท่ีเป็นทางการเช่นน้ีท าให้เหล่าทนายความหมกมุ่นยุง่อยูก่บัการให้
ความช่วยเหลือดา้นกฏหมายแก่บุคคลจากชุมชนตวัเองท่ีถูกด าเนินคดี โดยไม่ค่อยสนใจ
ต่อชุมชนฝ่ายตรงกนัขา้มเลย เร่ืองดงักล่าวน้ียงัท าให้พวกเขาไม่สังเกตุเห็นความอ่อนแอ
ของกฏหมายท่ีใช้ในอมับนอีกทั้งความเบ่ียงเบนในการประยุกต์ใช้ท่ีเกิดข้ึน จนท าให้
ความหมายของการให้ความช่วยเหลือด้านกฏหมายเป็นทางการรายบุคคลคบัแคบลงอีก
เพราะจ ากดัแค่ชุมชนของพวกเขาเอง 

3. ความช่วยเหลือดา้นกฏหมายเป็นทางการรายบุคคลเป็นรูปแบบระยะสั้น การ
ให้ความช่วยเหลือด้านกฏหมายของทนายมีรากฐานคือการช่วยเหลือ เพราะพวกเขา
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เหล่านั้นโชคร้ายและมีความล าบากในเร่ืองกฏหมาย ทนายความจะมุ่งเน้นจะท าอยา่งไร
เพ่ือท่ีผูต้ ้องหาได้รับความช่วยเหลือโดยเร็วท่ีสุดในขั้นตอนการตรวจและควบคุมตวัท่ี
สถานีต ารวจ ศูนยอ์ยัการ หรือแมก้ระทัง่การเป็นทนายในชั้นศาล274. ขอ้บ่งช้ีถึงความส าเร็จ
ของทนายคือการน าผูต้ ้องหาออกจากการควบคุมตัวจากต ารวจ กองก าลังรักษาความ
ปลอดภยัหรือส านักงานอยัการหลังจากท่ีทนายความได้ท  าหน้าท่ีส าเร็จตามลูกความ
ตอ้งการแลว้นั้นความสมัพนัธ์ระหวา่งพวกเขาก็จบลงโดยอตัโนมตัเพราะพวกทนายความ
ก็จะตอ้งไปหมกมุ่นยุ่งอยู่กบัการให้ความช่วยเหลือด้านกฏหมาแก่ลูกความคนอ่ืนต่อไป 
จากการหยดุความสัมพนัธ์ระหว่างทนายความกบัลูกความตรงน้ีจึงท าให้ความช่วยเหลือ
ดา้นกฏหมายดงักล่าวเป็นรูปแบบระยะเวลาสั้นๆไม่มีความพยายามในการจดัเป็นระบบ
ของพวกทนายความเพ่ือให้ความรู้เร่ืองกฏหมายและจิตส านึกในเร่ืองกฏหมายแก่ลูกความ 
ประชาชนยงัมีความเช่ือมัน่ต่อทนายความในการเผชิญหน้ากบัปัญหากฏหมายไม่มีการ
ปล่อยให้กฏหมู่เกิดข้ึนในขณะท่ีใหการช่วยเหลือดา้นกฏหมายในช่วงเกิดความขดัแยง้ 

4. การช่วยเหลือดา้นกฏหมายเป็นการแบ่งแยกไม่ใช่การรวมเป็นหน่ึงของชุมชน
ท่ีเกิดความขดัแยง้ จากการให้ความช่วยเหลือด้านกฏหมายอย่างเป็นทางการและเป็น
รายบุคคลน้ีพวกทนายความกลบักลายเป็นตวัการท่ีท าการแบ่งแยกเองและท าราวกบัมนั
เป็นส่ิงท่ีถูกตอ้งความช่วยเหลือด้านกฏหมายเป็นทางการรายบุคคลท่ีคบัแคบเพราะเพ่ือ
ชุมชนหรือกลุ่มของตวัเองเท่านั้น ดงันั้นจึงท าให้ความช่วยเหลือดงักล่าวกลบักลายเป็นตวั
แบ่งแยกและเพ่ิมน ้ าหนักในการแบ่งแยกของกลุ่มชุมชนท่ีต่างกนั แทนท่ีจะรวมชุมชน
มุสลิมและคริสเตียนเป็นหน่ึงเดียวกัน ความช่วยเหลือด้านกฏหมายดงักล่าวไม่ได้เป็น
ตวัเช่ือมความแตกแยกแต่กลายเป็นตวัขยายเวลาอีกต่างหาก และในสุดทา้ยความช่วยเหลือ
ดา้นกฏหมายเช่นน้ีกลายเป็นส่ิงท่ีเอ้ือหนุนความยดืเยื้อของความขดัแยง้ท่ีอมับน 

นอกจากขอ้เสียของความช่วยเหลือด้านกฏหมายท่ีเป็นทางการรายบุคคลใน
ความขดัแยง้อมับนนั้นแล้วเราไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าความช่วยเหลือด้านกฏหมาย
ดงักล่าวไดช่้วยแบ่งเบาผูต้อ้งหาท่ีตอ้งการความช่วยเหลือแต่ไม่มีความสามารถไม่ว่าจะ
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เป็นดา้นค่าใช้จ่าย การเขา้ถึง รวมทั้งความเขา้ใจในกฏหมาย ทั้งน้ีทั้งนั้นการให้ค  าปรึกษา
แก่ผูต้อ้งหาตั้งแต่อยูช่ั้นต ารวจ และกองก าลงัรักษาความปลอดภยัในช่วงเกิดความขดัแยง้
ไดแ้บ่งเบาและปล่อยตวัผูต้อ้งหามาแลว้มากกวา่ 1,000 คน ผูต้อ้งหาส่วนใหญ่ถูกจบัผิดคน
หรือขอ้กล่าวหาท่ีไม่มีหลกัฐานหรือหลกัฐานไม่เพียงพอ อยา่งเช่นคดีพกของมีคมหรืออาวุ
ทปืนท่ีในสุดทา้ยแลว้ไม่หลกัฐานชดัเจน และการช่วยเหลือดา้นกฏหมายดงักล่าวน้ียงัปลด
เด็กท่ียงัเป็นปล่อยผูเ้ยาว์ท่ีถูกจับตอนตรวจค้นโดยต ารวจและกองก าลังท่ีผสมท่ีรวม
ระหวา่งต ารวจและทหารทีอ าบอน.275 

ความพยายามนการป้องกนั 

นอกจากรูปแบบความช่วยเหลือท่ีเป็นทางการรายบุคคลแลว้ทนายความท่ีอมั
บนยงัมีความพยายามในด้านอ่ืนเช่นการสร้างความเช่ือและการแถลงการ รูปแบบการ
ช่วยเหลือด้านกฏหมายอ่ืนท่ีปฏิบติัช่วงเกิดความขดัแยง้ท่ีอมับนโดยท่ีจริงแลว้นั้นได้แผ่
ขยายไม่ใช่แค่ในรูปแบบการช่วยเหลือด้านกฏหมายท่ีเป็นทางการผ่านสายศาลยุติธรรม
อย่างเดียว เพราะทนายความถูกยกย่องว่าเป็นคนท่ีมีปัญญายอดเยี่ยม สามารถท าการ
วิเคราะห์ และ สามารถท าเอกสารหรือหนงัสือแก่กลุ่มหรือสถาบนัท่ีต่างๆให้แก่ประชาชน
ทัว่ไป หรือกระทัง่ให้แก่สถาบนัราชการโดยเฉพาะ 

ในตอนแรกนั้นความพยายามท างานจากทนายความผา่นส่ือ ทั้งน้ีส่วนใหญ่เป็น
ทนายคริสเตียนจากกลุ่มทนายโบสถ์ พวกเขาแสดงออกต่อสถาบนัของชาติมากมายหรือ
แมก้ระทัง่ประชาชนทัว่ไปผา่นส่ือเป็นรูปแบบการล าดบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน จุดยืน และขอ้
เรียกร้องต่อสถาบนัของชาติ นอกจากการแสดงออกท่ีเป็นทางการผา่นส่ือแลว้บางคร้ังพวก
ทนายความยงัขอผลการวิเคราะด้านกฏหมายจากส่ือเก่ียวกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึน หรือแนวทาง
รัฐบาลซ่ึงน ามาใชท่ี้อมับน พวกเขาส่วนใหญ่ใช้ส่ือเช่นหนงัสือพิมพ ์เช่น Siwa Lima และ 
Suara Maluku ส่ือวิทยเุช่น RRI Ambon และส่ืออิเลคโทรนิคเช่น ช่องโทรทศน์ TVRI 
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Ambon. โดยท่ีกลุ่มทนายความโบสถ์สามารถเข้าถึงส่ือได้ง่ายกว่าเพราะส านักงานส่ือ
เหล่านั้นตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีท่ีคนส่วนใหญ่นบัถือศาสนาคริสเตียน 

การใช้ส่ือมวลชนก็เกิดข้ึนกบัฝ่ังทนายมุสลิมเช่นกนั เพราะอีกหน่ึงเหตุผลท่ี
พวกเขาก่อตั้งกลุ่มทนายความคณะกรรมการอิสลามอินโดนีเซียนั้นคือเพราะไม่ค่อยจะมี
ค  าตอบจากทนายมุสลิมผา่นส่ือต่างๆเก่ียวกบัความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน หรือแมก้ระทัง่ปฏิกริยา
ต่อการแสดงออกของกลุ่มทนายความโบสถ์ผ่านส่ือเหล่านั้น แต่ทว่าการแสดงออก การ
ช้ีแจง และจุดยืนของกลุ่มกลุ่มทนายความโบสถ์ตามส่ือถือว่าเป็นชนวนให้กลุ่มทนาย
มุสลิมออกมาโตต้อบ และในสุดทา้ยแล้วกลุ่มทนายมุสลิมก็ออกมาแสดงความคิดเห็น 
เรียงล าดบัเหตุการณ์ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน จุดยนืของตวัเอง และขอ้เรียกร้องต่อรัฐบาลและ
ประชาชนทัว่ไปผา่นส่ืออีกดว้ย แต่ทวา่พวกเขาพวกเขาไม่สามรถเขา้ถึงส่ือไดดี้พอจวบจน
มีการแจง้เกิดของหนังสือพิมพฉ์บบัหน่ึงช่ือAmbon Expresซ่ึงในช่วงระหว่างเกิดความ
ขดัแยง้นั้นไดช่ื้อว่าเป็นหนงัสือพิมพม์ุสลิม ในขณะท่ีส่ืออ่ืนๆเช่น Siwa Lima และ Suara 
Maluku นั้นเปรียบเสมือนเป็นส่ือของคริสเตียน 

ความแตกร้าวของส่ือน่ีเองท าให้สถานะยิ่งแย่ลง เ น่ืองจากสถานะภาพ
ทนายความในโครงสร้างของสงัคมมาลูกู (Maluku)และใน Ambon เองส าหรับคนท่ีรู้เร่ือง
กฏหมายถูกยกย่องว่าเป็นชนชั้ นกลางหรือชั้ นสูง ดังนั้ นเพราะความเช่ียวชาญของ
ทนายความในกฏหมายแล้วนั้นถูกนับถือว่าเป็นบุคคลท่ีน่าเช่ือถือในการให้ค  าตอบและ
ความคิดเห็นการวิเคราะกฏหมาย แต่เน่ืองจากความแตกหกัระหวา่ทนายความมุสลิมและค
ริสเตียนนั้นบ่อยคร้ังในช่วงท่ีเกิดความขดัแยง้เกิดการปะทะคารมกนัระหว่าทนายความท่ี
ออกส่ือและชอบปลุกป่ันความขดัแยง้ข้ึน ส าหรับทนายความนั้นบางคร้ังถูกนับถือจาก
สังคมว่าเป็นคนท่ีมีความสามารถในการถกเถียงและชกัจูง เร่ืองดงักล่าวน้ีท าให้พวกเขา
กลายเป็นเสมือนผูป้ลุกระดมในชุมชนของพวกเขา เน่ืองจากความแตกหักของทนายความ
นั้นในทางกฏหมายยงัท าให้พวกเขาเลือกพรรคพวกมากกวา่และเบ่ียงเบนโดยการโทษฝ่าย
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ตรงกนัขา้ม ทุกคร้ังท่ีเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงข้ึนเม่ือนั้นจะมีการปะทะคารมของทนาย
บนส่ือเสมอไป เร่ืองดงักล่าวน้ีท าให้สถานะการณ์ยิง่ร้อนระอุข้ึน276 

 ในสถานะการณืเช่นน้ีความช่วยเหลือดา้นกฏหมายท่ีมีจึงไม่ไดส้นบัสนุนความ
สันติเลย แต่ว่ามีแนวโน้มท่ีจะเพ่ิมปัญหาข้ึนมาอีก ด้วยเหตุน้ีจึงจ าเป็นต้องมีวิธีอ่ืนท่ี
เหมาะสมกว่า ครอบคลุม และตามหลกัการสากลนั่นก็คือ ความช่วยเหลือด้านกฏหมาย
แบบโครงสร้างส าหรับพ้ืนท่ีขดัแยง้ 

 

ความช่วยเหลอืทางด้านโครงสร้างทางกฎหมาย 

ความช่วยเหลือดา้นกฏหมายแบบโครงสร้างส าหรับพ้ืนท่ีมีความขดัแยง้ความ
ช่วยเหลือดา้นกฏหมายน้ีในการปฏิบติันั้นสามารถผลกัดนัและมีรากฐานมาจากความตั้งใจ
ปลูกฝังสนัติภาพในอมับน คือการช่วยเหลือท่ีเนน้ประชาชนชาวอมับนให้รวมเป็นหน่ึงไม่
มีการแบ่งแยกประชาชนอัมบนในชุมชนท่ีแตกแยกไม่ว่ามุสลิมหรือคริสเตียน การ
ช่วยเหลือดา้นกฏหมายเช่นน้ีไม่ไดย้กยอ่งฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงและโทษฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเช่นกนั 
เป็นการช่วยเหลือดา้นกฏหมายท่ีผลกัดนักระบวนการสร้างความเป็นหนึงและลดความ
แตกแยกของสังคมอนัเน่ืองมาจากความขดัแยง้ เป็นเพราะว่าโครงสร้างการช่วยเหลือด้า
กฏหมายท่ีว่าไม่ไดจ้  ากดัอยูท่ี่การให้ค  าปรึกษาในขั้นตอนต ารวจ อยัการและศาลพิพากษา
เท่านั้นแต่ยงัแผ่กวา้งมากข้ึนจนถึงชมรมหรือองค์กรต่างๆท่ีมีพ้ืนฐานจากความยุติธรรม
ท่ีมาจากคุณค่าของสิทธิมนุษยชน และหลกัการประชาธิปไตย 

รูปแบความช่วยเหลือดา้นกฏหมายแบบโครงสร้างท่ีพฒันาโดยองคก์ร
ช่วยเหลือทางกฏหมาย (LBH:LembagaBantuanHukum)จาการ์ตา้ และ มูลนิธิองคก์ร
ช่วยเหลือทางกฏหมายอินโดนีเซีย(YLBHI:YayasanLembagaBantuanHukum Indonesia) 
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พร้อมเครือข่ายและชุมชนทีมาลูกู (Maluku) เพื่อรับมือความขดัแยง้ความรุนแรงท่ีอมับนท่ี
เป็นรูปธรรมขององคก์รคือ กลุ่มเคล่ือนไหวบากูแบ (GerakanBakubae) 

 

กลุ่มเคลือ่นไหวบากแูบ (GerakanBakubae) 

 กลุ่มเคล่ือนไหวบากูแบ (GerakanBakubae)คือรูปธรรม ของรูปแบบความ
ช่วยเหลือดา้นกฏหมายแบบโครงสร้างท่ีพฒันาในพ้ืนท่ีอมับน น่ีคือการเคล่ือนไหวความ
ช่วยเหลือท่ีมีพ้ืนฐานบนประชาชนมาลูกู (Maluku)หรือ อมับน (Ambon) เพ่ือสร้างความ
สนัติ 

 การเกิดข้ึนของกลุ่มเคล่ือนไหวบากูแบ  (GerakanBakubae)คงไม่พ้นจาก
โครงการของการช่วยเหลือทางกฏหมายท่ีพฒันาโดย องค์กรช่วยเหลือทางกฏหมาย 
(LBH:LembagaBantuanHukum)จาการ์ต้า และ  มูลนิธิองค์กรช่วยเหลือทางกฏหมาย
อินโดนีเซีย (YLBHI:YayasanLembagaBantuanHukum Indonesia)ท่ีมีความเก่ียวข้อง
โดยตรงตั้งแต่แรก นอกจากน้ียงัมีบุคคลจากเครือข่ายดงักล่าวท่ีมีความเก่ียวขอ้งโดยตรง
และมีบทบาทในกระบวนการก่อตั้ง โดยแรกเร่ิมก่อตั้งนั้นแค่กบันักกิจกรรมจากมูลนิธิ
ฮวัโลปู (YayasanHualopu)พร้อมกบั กลุ่มนวตักรรม (Inovasi Group) และต่อมายิ่งนาน 
องค์กรช่วยเหลือทางกฏหมาย (LBH:LembagaBantuanHukum)จาการ์ต้า และ มูลนิธิ
องค์กรช่วยเหลือทางกฏหมายอินโดนีเซีย (YLBHI:YayasanLembagaBantuanHukum 
Indonesia)เร่ิมมีบทบาทมากข้ึนจนส่งบุคคลากรหลายคนมาร่วมกบักลุ่มน้ี และกลุ่มน้ียงัมี
ส านกังานอยูท่ี่องคก์รช่วยเหลือทางกฏหมาย (LBH:LembagaBantuanHukum)จาการ์ตา้อีก
ดว้ย เน่ืองจากกลุ่ม บากูแบน้ีเป็นกลุ่มเคล่ือนไหวท่ีไม่ใช่สถาบนัท่ีเป็นทางการนั้นท าให้
บางคร้ังในกระบวนการบางอย่างท่ีตอ้งท างานร่วมกบัสถาบนัต่างๆท่ีมีขอ้บงัคบัตอ้งเป็น
ทางการนั้นท าไห้กลุ่มน้ีมีช่ือเป็นทางการไวว้่าอยู่ภายใต ้องค์กรช่วยเหลือทางกฏหมาย 
(LBH:LembagaBantuanHukum)จาการ์ตา้ 
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 กลยทุธ์ท่ีท่ีไดพ้ฒันาเพ่ือการแทรกแซงในความขดัแยง้มีดงัต่อไปน้ี 

1. ชุดฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการท่ีส าคญั 

แรกเร่ิมของกลุ่มเคล่ือนไหวบากูแบเร่ิมปฏิบติัการนั้นคือหลงัจากประชุมหารือ
อยา่งไม่เป็นทางการกบันกักิจจกรรมจากองคก์รพฒันาเอกชน
(LSM:LembagaSwadayaMasyarakat) อมับน มีการประเมินท่ีอมับนและบางพ้ืนท่ี
ท่ีมาลูกูโดยตรง พร้อมการนดัพบหารือหลายคร้ัง เหมือนอยา่งท่ีเคยท าท่ีเมืองยอ็คยา
การ์ตา้ (Yogyakarta)ท่ีมีบุคคลากรลสัการ์ จิฮดั (Laskar Jihad) และท่ีจาการ์ตา้กบั
บุคคลากรมูลนิธิองคก์รช่วยเหลือทางกฏหมายอินโดนีเซีย 
(YLBHI:YayasanLembagaBantuanHukum Indonesia) ในเดือนเมษายน ปีคศ.2000
และผลจากการพปปะหารืออยา่งไม่เป็นทางการในคร้ังน้ีกลายเป็นขอ้มูลส าหรับ
เวิร์คช็อปหรือโลกากรัยา 1 (Lokakarya) ในเดือนสิงหาคม ปีคศ 2000 ซ่ึงจดัท่ีจาการ์
ตา้เป็นเวลา 21 วนั และมีสมาชิกร่วมโครงน้ีทั้งหมด 12 คนโดยท่ีมาจากกลุ่มมุสลิม 6 
คนและมาจากกลุ่มคริสเตียน 6 คนเช่นกนั จากทั้งหมดสมาชิกร่วมโครงการมีหลาย
อาชีพ เช่น บุคคลากร LSMs ผูน้ าศาสนา ทนายความ ผูน้ ากลุ่มชุมชนจากทั้งสองฝ่าย 
คนมียศฐาและคนเร่ร่อน. 

 
การประชุมเชิงปฏิบติัการคร้ังท่ี1 เป็นไปในลกัษณะไม่เปิดเผย ไม่ผ่านการ

ตีพิมพ ์ไม่ม่การน าเสนอผ่านสือ ส่ิงพิมพ ์ วิทยุ หรืออุปกกรณ์อิเล็กทรอนิค อ่ืนๆ  การ
ประชุมเชิงปฎิบติัการคร้ังน้ี  ประสบความส าเร็จในหลายเร่ือง หน่ึงในนั้นว่าดว้ยเร่ือง ‚ 
เสียงเรียกร้องของเหยื่อจราจลในมูกู ‛ ท่ีสารถส่งต่อไปถึงประธานาธิบดีอินโดนีเซียใน
ขณะนั้น ซ่ึงด ารงต าแหน่งโดย อบัดุล เราะห์มาน วาฮิต หรือกูรดูร ในวนัท่ี 27 สิงหาคม 
2000   หนงัสือ‚เสียงเรียกร้องของเหยือ่จราจลในมาลูกู‛  สามารถกล่าวไดว้่า เป็ฯเอกาสาร
ท่ีส าคญัอนัดบัแรกทีประสบความส าเร็จท่ีมาจากความขดัแยง้ในอมับน 
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การประชุมคร้ังท่ี2 ซ่ึงไดจ้ดัข้ึนในเดือนตุลาคมปี 2000 ท่ีบาหลีซ่ึงมีผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมมากกว่าคร้ังท่ี1ถึง40 คน   จากการประชุมในคร้ังน้ี  20 มาจาก ชุมชนชาวมุสลิม 
และอีก20มาจาก ชุมชนคริสเตียน  ตามบนัทึกของผูเ้ขียนในหนังสือช่ือ ‚การแบ่งแยก
ความรุนแรงและการต่อสู้ของ บากูแบ277‛  การประชุมคร้ังท่ี2 ท่ีบาหลีในคร้ังน้ี ท าให้มี
ผูเ้ขา้ร่วมจากภูมิหลงัท่ีหลากหลาย เช่นน สงคม  กษตัริย ์นัการศาสนา วยัรุ่น และผูล้ี้ภยั
รวมทั้งผูห้ญิงอีกดว้ย ในหัวขอ้เก่ียวกบัการบงัคบัใช้กฎหมาย เร่ิมจาการสนทนาและให้
ค  าแนะน า จากการประชุมคร้ังน้ี เช่นเดียวกบัการประชุมในคร้ังแรกและการประชุมในคร้ัง
ท่ี2 ทีบาหลี คร้ังน้ีเป็นไปในรูปแบบท่ีไม่ปิดเผยต่อส่ือ 

การประชุมคร้ังท่ี3 จดัข้ึนเมือเดือนธนัวาคมทีเมืองยอกยาการ์ตา  การประชุม
ในคร้ัน้ีมีผูเ้ขา้ร่วมมากว่าในนคร้ังก่อน40คน  ทีมากจาก ชุมชนคริสเตียน   และอีก40 คน
ท่ีมาจาก ชุมชนอิสลม  ภูมิหลงัของผูเ้ขา้ร่วมก็มาจากลกัษณะท่ีแตกต่างากคร้ังแรก  คือมีผู ้
ล้ีภยั  ผูห้ํฺง คนพิการ ผูน้ าศาสนา กษตัริย ์ ผูน้ ากระทู ้ คนหนุ่มสาวและนกัศึกษา ผส่ื็อข่าว 
นักมนุษ์วิทยา ชาติพนัธ์ บูตอน และจีน การประชุมในคร้ังน้ี มีผูเ้ข้าร่วมได้ลงมติท่ีจะ
เปิดเผยต่อส่ือ   หลงัจากการประชุมผา้นไป9เดือน นบัตั้งแต่เดือน เมษา2000  การประชุมท่ี
จาการ์ตาในคร้ังน้ีได้เปิดเผยต่อสือสาธรณะและสือ และท าให้ณูจกักันในนาม ‚กลุ่ม
ขบวนการ บากูแบ‛ ทีมาจากภาษามาลูกู  ท่ีหมายถึง กรสร้างความสามคัคี  จากการประชุม
ในคร้ังท่ี3 ไดรั้บการอา้อิมาจากหลายๆเร่ือง อาทิ 

1. การเขา้ร่วมการประชุมเชิงปฏิบติัการไดถู้กแนะน ามาจากผเูขา้ร่วมในคร้ังก่อน  วิธีการน้ี
ท าให้ผู ้เข้าร่วมก่อนหน้าน้ีมีหน้าท่ีในการให้ค  าแนะน า และเข้าถึงปัญหาหลักๆ ใน
กระบวนการขบัเคล่ือนความสงบสุขทีอ าบอน   ในกรอบของกรแนะน าผูเ้ขร่้วมคนกอน 
เพ่ืออเผยแพร่แนวคิด ค่านิยมต่อ ผูเ้ขา้ร่วมคนต่อๆไป  ทุกคร้ัหลงัจากมีการประชุมเชิปฎิบิ
การ จะปิดทา้ยดว้ยการ Follow up activities หรือกิจกรรมต่อเน่ือง ท่ีมีอยูใ่นกิจกรรม
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ผูเ้ขา้ร่วม  หลกัจากพวกเขาไดก้ลบัจากการประชุมเชิงปฎิบติัการ  กระบวนการและวิธิการ
ให้ขอ้มูลจากผูเ้ขา้ร่วมก่อนหนา้น้ีสามารถเป็นตวัช้ีวดัผูเ้ขา้ร่วมเชิงปฏิบตืัการแต่ละคร้ังดว้ย 

2. ในการประชุมการด าเนิการเชิงปฏิบติัการได้เชิญทั้งสองชุมชน มุสลิมและคริสเตียน 
โดยมีการดูและลให้ความยติุธรรมเป็นอย่างดีในระหว่างการประชุมการปฎิบติัการ การ
ไดรั้บความร่วมมือ และการอ านวยความสะดวกในการด าเนินงานเป็นอยา่งดี และไม่ไดถื้อ
วา่มีตวัแทนแต่ละกลุ่มมากนอ้ยกวา่กนั 

3. ยุทธศาสตร์การประชุมเชิงปฎิบติัการไม่ไดมี้การปกปิดหรือเปิดเผย การประชุมการ
ปฎิบติัการในคร้ังแรกและคร้ังท่ี2 ด าเนินอยูใ่นรูปแบบปิดไม่ไดมี้การน าเสนอข่าวแต่อยา่ง
ใด  การประชุมคร้ังท่ีสองเป็นการประชุมลบัโดยประชาชนส่วนใหญ่ไม่ทราบ  และได้มี
การวางแผนและรักษาความปลอดภยัเป็นอยา่งดี  ในปี2000 ซึงเป็นปีแห่งความขดัแยง้และ
ความตึงเครียดในอ าบอนของทั้งสองชุมชน ดงันั้นในการแสดงความคิดเห็นของทั้งสอง
ฝ่ายไดรั้บความร่วมมือและด าเนินดว้ยความสงบสุขและเป็นมิตร การประชุมในคร้ังน้ีถือ
วา่เป็นประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายทั้งชุมชนมุสลิมและชุมชนคริสเตียน กลยทุธ์ในกรประชุม
เชิงปฎิบติักาในคร้ังน้ี เป็นการให้ประชาชนเปิดมากข้ึในการสนับสนุนกระบวนการ
สนัติภาพ ทีกลุ่มเขา้มาเคลือนไหวในอ าบอน  ปละประกาศเป็นกลุ่มสนัติภาพในอ าบอน   

4.การประชุมเชิงปฏิบติัการในคร้ังน้ีโดยการใช้ศาสตร์ในการด าเนินการเชิงปฎิบติัการ 
กอนหน้าหน้ีและน าไปสู้การพฒันากลุ่มเคลือนไหวสันติภาพ ‚บากูเบ‛ โดยองคก์รอืนๆ
เช่น britishCouneil ทีจดัข้ึนท่ีบาหลี ประเด็นท่ีน่าสนใจส าหรับกลุ่มสันติภาพ บูกาเบ คือ
การใชรู้ปแบบ  Critical Workshop ในการเร่ิมตน้สร้างความเขา้ใจและหาสาเหตูของความ
ขดัแยง้  ความขดัแยง้ในอ าบอนได้หันมาคุยกนัและทราบถึงแก่นแทข้องประเด็นความ
ขดัแยง้ดังกล่าว การประชุมเชิงปฏิบัติคร้ังน้ีได้มีการเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาให้กับ
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมและการวางแผนกระบวนการสร้างสนัติภาพ 
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5.การด าเนินการสร้างความเขา้ใจใหม่ๆไดด้ าเนินการอยูน่อกเมืองอมับอน การสร้างความ
เขา้ใจใหม่ๆในคร้ังแรกจนถึงคร้ังท่ี 3 จากทั้งหมดนั้น ถูกด าเนินการปฏิบติัการนอกเมือง
อมับอนประการแรกคือเหตุผลการสร้างความปลอดภยัและความปลอดภยัของผูเ้ขา้ร่วม 
การพิจารณาอีกประการหน่ึงท่ีส าคญัคือการด าเนินการนอกเมืองอมับอนซ่ึงท าเพ่ือช่วยให้
ผูค้นในอมับอนไดรั้บการบ าบดัทางจิตวิทยาในเร่ืองของความขดัแยง้ จนกระทั้งมุ่งหวงัให้
บรรดาผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามารถมองเห็นจุดมุ่งหมายท่ีไม่รุนแรงและเป็นกลาง ในการ
มองเห็นความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในอมับอน พวกเขาจะถูกแยกออกชัว่คราวจากชุมชนของ
พวกเขาเพ่ือให้มีการดูแลอยา่งครอบคลุมและทัว่ถึงและไม่เกิดผลประโยชน์เพียงบางส่วน
ในชุมชนของพวกเขาเท่านั้น 

 เพ่ือเป็นการหลีกเล่ียงกระบวนการของผูเ้ขา้ร่วมในแต่ละกลุ่มโดยการเร่ิมข้ึน
ของชาวมุสลิมหรือชาวคริสต์ในกระบวนการสร้างความเข้าใจใหม่การอ านวยความ
สะดวกในการปฏิบติัการเชิงบูรณาการ ปัญหาและอุปสรรคท่ีถูกท าลายไป ระหว่างกลุ่ม
ผูเ้ขา้ร่วมชั้นน าจากประสบการณ์ของพวกเขาไดมี้การปฏิสัมพนัธ์กบัผูเ้ขา้ร่วมจากชุมชน
อ่ืนๆการอ านวยความสะดวกในการปฏิบติัการเชิงกลยุทธ์ในเร่ืองเล็กๆในระหว่างการ
ประชุมเชิงปฏิบติัการ มีการปฏิบติัข้ึนทนัทีทนัใดในบรรดาผูเ้ขา้ร่วมชาวมุสลิมและชาว
คริสตไ์ดถู้กน าไปอยูใ่นห้องเดียวกนั มีการพิจารณาการด าเนินการเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือสร้างความ
เขา้ใจใหม่การให้ความสนใจกบัการด าเนินการเชิงพ้ืนท่ีมากข้ึน เช่น การร่วมพูดคุยกนัใน
ห้องรับประทานอาหารและสถานท่ีอ่ืนๆ  ซ่ึงน าไปสู่การค้นหาและร้ือก าแพงท่ีกั้ น
บรรยากาศระหวา่งกลุ่มของผูเ้ขา้ร่วมให้ดีข้ึน 

1. การท าโพลส ารวจเพือ่สันติภาพ (Polling Perdamaian) 

กิจกรรมอ่ืนๆท่ีชดัเจนในการผลกัดนัการขยายตวัของกิจกรรม Bakubae )เราดี
ต่อกนันะ( ก็คือการท าโพลส ารวจเพื่อสนัติภาพ ซ่ึงมีอยูด่ว้ยกนั 3 คร้ัง โดยคร้ังแรกมีข้ึน
ประมาณเดือนสิงหาคม – ตุลาคม ปี 2000 หรือหลงัจากการประชุมร้ังแรกและก่อนการ
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ประชุมคร้ังท่ี 2 พอดิบพอดี ส าหรับหวัขอ้ในการโพส ารวจคร้ังแรกคือเพ่ือท่ีจะสามารถ
มองภาพและรู้ถึงความคิดเห็นของประชาชนชาวอมับนเก่ียวกบัการหยดุความรุนแรงใน
จงัหวดัมาลูกู โดยมีผูเ้ขา้ร่วมในการตอบแบบสอบถามกวา่ 1,327 คนจากชุมชนชาวคริสต ์
30 แห่งและท่ีเหลือจากชุมชนชาวมุสลิม ค าถามหลกัจากการท าโพลส ารวจในคร้ังน้ีคือ 
ประชาชนยงัตอ้งการให้ความขดัแยง้น้ีเกิดข้ึนต่อไปอีกหรือไม่หรือตอ้งหยดุเสียเดียวน้ี ผล
ของการส ารวจพบว่า ร้อยละ 85 ตอ้งการให้การขดัแยง้หยดุในทนัทีทนัใด และร้อยละ 15 
ตอ้งการให้ความขดัแยง้ยงัคงอยูต่่อไป278ผลของการส ารวจน้ีถือเป็นพ้ืนฐานท่ีส าคญัท่ีท า
ให้มีการประชุมในคร้ังท่ี 2 ท่ีเมืองบาหลีในเดือนตุลาคม ปี 2000 ต่อไป 

โพลคร้ังท่ี 2 มีข้ึนในปีเดียวกนัในเดือนพฤศจิกายน – ธนัวาคม หรือหลงัจาก
การประชุมคร้ังท่ี 2 ท่ีบาหลีและก่อนการประชุมคร้ังท่ี 3 ท่ีเมืองยอร์กยาการ์ตา้นั้นพอดิบ
พอดี ในโพลคร้ังท่ี 2 น้ีมีหวัขอ้ท่ียงัคงใกลเ้คียงนัน่ก็คือ ยงัเก่ียวกบัความปลอดภยั 
เศรษฐกิจ การศึกษาและสถานการณ์ความขดัแยง้หรือการหยดุความขดัแยง้ ส าหรับโพลค
ร้ังน้ีมีผูต้อบแบบสอบถามอยูท่ี่ 2,000 คนทั้งจากชาวมุสลิมและชาวคริสต ์ ผลของการ
ส ารวจในคร้ังน้ีพบวา่ ร้อยละ 97.5 ของคนอมับนตอ้งการให้การขดัแยง้ยติุทนัที ส่วนอีก
ร้อยละ 2.5 ยงัตอ้งการให้การขดัแยง้คงอยูต่่อไป279 

ในปี 2002 เดือนมีนาคม – เมษายน ก็ไดมี้การส ารวจโพลอีกเป็นคร้ังท่ี 3 ซ่ึง
คร้ังน้ีกลุ่ม Bakubae )เรามาดีกนันะ( ท่ีด าเนินการมาได ้2 ปีและถือเป็นกลุ่มท่ีมีสมาชิกเพ่ิม
มากข้ึนเร่ือย ๆ โดยมาจากหลากหลายพ้ืนฐานทางสังคมของคนท่ีมีส่วนในความขดัแยง้
เช่น ผูน้ าชุมชน ผูน้ าศาสนา ผูห้ญิง หนุ่มสาว กลุ่มล้ีภยั ผูน้ าในการรบ นกัข่าว นกัวิชาการ
และนกักฎหมาย มีอยูห่ลายคร้ังท่ีกลุ่มน้ีใชสิ้ทธิของกลุ่มในการจดัการพบปะกนัระหวา่ง
ทหารกบัต ารวจในหลาย ๆพ้ืนท่ีท่ีมีการขดัแยง้ กลุ่มน้ีมกัจะถูกเรียกเป็น กลุ่มเพ่ือสนัติภาพ
จากชนชั้นล่างหรือจากผูป้ระสพภยัโดยตรงหรือท่ีรู้จกักนัเป็นภาษาวิชาการวา่ ‘Bottom 
up’. ทั้งน้ีท่ีเรียกอยา่งน้ีเพราะวา่มีความพยายามเพ่ือหาสนัติภาพจากฝ่ายบริหารทอ้งถ่ินและ
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ส่วนกลางดว้ยซ่ึงรู้จกักนัเป็นภาษาวิชาการวา่ ‘top down’. หวัขอ้หลกัส าหรับการส ารวจใน
คร้ังท่ี 3 น้ีคือ หาความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกบัการหาสนัติภาพจากชนชั้นล่างอยา่งท่ี
กลุ่ม Bakubae ไดก้ระท ามาโดยตลอดในก่อนหนา้น้ี และมีความพยายามจากรัฐบาล
ส่วนกลางในการหาสนัติภาพของประชาชนชาวมาลูกูผา่น สนธิสญัญา Malino คร้ังท่ี 2 

 

โพลคร้ังท่ี 3 มีข้ึนใน 30 จุดในเมืองอมับนท่ีมีทั้งชุมชนชาวมุสลิมและชาว
คริสต ์ โดยเนน้ความหลากหลายทั้งจากชุมชน ตลาดและสถานท่ีคนล้ีภยัเพ่ือให้ผลการ
ส ารวจออกมาเป็นความเห็นของคนส่วนใหญ่จริงๆ ผลของการส ารวจในภาคสนามในคร้ัง
น้ีปรากฏวา่ ร้อยละ 41.1 มีความเช่ือมัน่วา่ความขดัแยง้จะสามารถยติุลงได ้ ส่ิงท่ีน่าสนใจ
จากการแสวงหาสนัติภาพระหว่าง top downและ bottom up ก็คือประชาชนชาวมาลูกูมี
ความเช่ือวา่ การหาสนัติภาพจากชนชั้นล่างจะสามารถยติุความขดัแยง้ไดดี้กวา่ มีแค่ร้อยละ 
22.5 เท่านั้นท่ีเช่ือวา่การแสวงหาสนัติภาพจากฝ่ายบริหารจะสามารถยติุขอ้ขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน
ได้280 
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แหล่งท่ีมา :กลุ่ม Bakubae )เรามาดีกนันะ( 

การใชวิ้ธีการส ารวจความคิดเห็นในกระบวนการฟ้ืนฟสูนัติภาพท่ีเมืองอมับน
ไม่ใช่เป็นแห่งแรกของโลกท่ีปฏิบติัเช่นน้ี จริงๆแลว้วิธีน้ีเคยใชม้าแลว้ตั้งแต่สมยั
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 ในรูปแบบของ Public Opinion Surveyหรือ การส ารวจความคิดเห็น
ของประชาชนเพ่ือวิเคราะห์ความขดัแยง้ ซ่ึงต่อมาในช่วงปี 90 ก็มีการใชวิ้ธีน้ีอยูบ่่อย ๆใน
ความขดัแจง้ เช่น ในไอร์แลนดเ์หนือเพ่ือเป็นการลดดีกรีความขดัแยง้และการต่อรอง281 
อยา่งไรก็ตามความพยายามในการลดดีกรีความขดัแยง้และการหาสนัติภาพในอินโดนีเซีย
นั้น การใชวิ้ธีการออกแบบสอบถามความคิดเห็นน้ีถือเป็นกา้วยา่งท่ีส าคญัและตรงตาม
ยทุธศาสตร์พร้อมกบัเป็นคร้ังแรกท่ีใชใ้นลกัษณะน้ีในความขดัแยง้ระหวา่งกนัของ
ประชาชน 

บทบนัทึกท่ีน่าสนใจจากการใชวิ้ธีการส ารวจความคิดเห็นในการฟ้ืนฟู
สนัติภาพในอมับนก็คือ ผลของการส ารวจ สามารถเป็นขอ้มูลในการจดัยทุธศาสตร์ท่ีตรง
ความตอ้งการในการเสริมสร้างสนัติภาพ ดว้ยหลาย ๆเหตุผล ดงัน้ี 

1. โพลส ารวจ สามารถเพ่ิมน ้าหนกัในค าอธิบายของการสรรหาความสนัติภาพ 
การออกความเห็น การโตแ้ยง้และกิจกรรมสนัติภาพท่ีประสพซ่ึงหนา้กบัการเรียกร้องให้มี
ความขดัแยง้ของกลุ่มท่ีตอ้งการให้เกิดความขดัแยง้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือการขดัแยง้ถึงจุด
เดือดสูงสุดท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลาย ๆฝ่ายท่ีพร้อมจะน ามาซ่ึงความเสียหายและการเสียชีวิต 
ดงันั้นความโกรธแคน้และความเกลียดชงัของกลุ่มท่ีขดัแยง้จะถึงจุดเดือดและสุดทา้ยความ
รุนแรงก็จะบงัเกิดข้ึนเป็นหนทางสุดทา้ยท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้ ในสถานการณ์เช่นน้ีแนวคิด
และความพยายามในการหาสนัติภาพจะเป็นแค่เสียงส่วนนอ้ยและเสมือนกบัเสียงท่ีสวน
กระแส  
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แนวคิดสนัติภาพในขณะท่ีความขดัแยง้ก าลงัถึงจุดเดือดสามารถให้ความหมาย
ไดว้า่ เป็นแนวคิดท่ีไม่เป็นท่ีช่ืนชอบ เป็นท่ีระแวงและเป็นท่ีสงสยั ความขดัแยง้ท่ีเมืองอมั
บนบงัคบัให้คนตอ้งคิดแยกระหวา่งชาวมุสลิมกบัชาวคริสต ์ ทุกอยา่งถูกแบ่งแยกให้เป็น
สองกลุ่ม ระดบัขั้นของการไม่เช่ือกนัและกนัและการระแวงกนัและกนัอยูใ่นขั้นท่ีสูงสุด 
ทุกอยา่งจึงตอ้งหาท่ีมา แมก้ระทัง่การเกิดข้ึนมาของกลุ่มท่ีแสวงหาสนัติภาพก็ถูกตั้งค  าถาม
วา่ เป็นแนวคิดท่ีมาจากคนมุสลิมหรือคนคริสต ์ ค าถามเจาะลึกจะประสพกบักลุ่มคนท่ี
ตอ้งการสร้างสนัติภาพอยา่งเช่น คุณเป็นใครและคุณอยูฝ่่ายไหน การสร้างสนัติภาพจะลม้
เสียทุกคร้ังถา้ไม่สามารถตอบค าถามพ้ืนฐานตามขา้งตน้ได ้ แต่ดว้ยผลของการท าส ารวจท่ี
เอาค  าตอบมาจากประชาชนท่ีอยูใ่นสถานการณ์โดยตรงจะท าให้สามารถน ามาเป็นค าตอบ
และไม่สามารถคดัคา้นได ้ ทั้งน้ีโพลส ารวจท่ีท าข้ึนโดยกล่ม Bakubae  น้ีเห็นผลชดัเจน
อยา่งยิ่งหลงัจากมีการประชุมคร้ังแรกในเดือนสิงหาคม ปี 2000 ซ่ึงผลของการส ารวจเห็น
ชดัเจนวา่ประชาชนส่วนใหญ่สนบัสนุนสนัติภาพ ผลการส ารวจในคร้ังแรกก็เป็นจุดเร่ิมใน
การสร้างกระบวนการสนัติภาพดว้ยการมีการประชุมอีกคร้ังเป็นคร้ังท่ี 2 ท่ีเมืองบาหลี.  

จากผลออกโพลส ารวจ ค าถามและการตั้งขอ้สงสัยของประชาชนท่ีเก่ียวกบัการ
สร้างสนัติภาพก็มีค  าตอบของมนัเอง นัน่ก็คือ ชาวอมับนตอ้งการยติุความขดัแยง้และ
ตอ้งการสร้างสนัติภาพ ความสงสัยของคนทัว่ไปต่อกลุ่ม Bakubae ไดมี้ค  าตอบออกมาดว้ย
โพลส ารวจท่ีจริง ๆแลว้ประชาชนสนบัสนุนกระบวนการการสร้างสนัติภาพท่ีกระท าโดย
กลุ่ม Bakubae 

2. โพลส ารวจ เป็นเคร่ืองมือส าหรับประเมินกระบวนการสร้างสนัติภาพท่ีได้
กระท าข้ึน กระบวนการสนัติภาพท่ีมีในเมืองอมับนนั้นทา้ยสุดแลว้ก็ข้ึนอยูก่บัชาวอมับน
เอง ดงันั้นจึงเป็นความรับผิดชอบร่วมกนัท่ีกระบวนการสนัติภาพจะตอ้งมีประชาชนราก
หญา้มีส่วนร่วมดว้ยตั้งแต่ตน้ ผา่นโพลส ารวจน้ีก็จะเป็นบนัไดแรกท่ีจะให้ประชาชน
สามารถประเมินไดว้่า การสร้างสนัติภาพท่ีเกิดข้ึนน้ีนั้นตรงกบัความตอ้งการของตวัเอง
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หรือไม่ กลุ่ม Bakubae ไดอ้าศยัโพลส ารวจตั้งแต่แรกในการเป็นส่ือท่ีจะส่ือสารระหวา่งนกั
กิจกรรมและแนวร่วมกบัประชาชนชาวอมับน 

จากผลของโพลส ารวจจะเป็นขอ้มูลทางออ้มให้กบักลุ่มเก่ียวกบัการวางแผน
ขั้นต่อไปท่ีจ าเป็นในการสร้างสนัติภาพ ท าให้กระบวนการสร้างสนัติภาพท่ีด าเนินการ
โดยกลุ่ม Bakubae จะเป็นแนวทางเดียวกนักบัความตอ้งการของประชาชนและจะไดรั้บ
การสนบัสนุนอยา่งเตม็ท่ี ก่อนท่ีกลุ่ม Bakubae จะเปิดตวัเป็นทางการให้ประชาชนส่วน
ใหญ่รับทราบในการประชุมคร้ังท่ี 3 ในเดือนธนัวาคม ปี 2000 ท่ีเมืองยอร์กยาการ์ตา้นั้น
ก็ใชผ้ลของโพลส ารวจท่ีแสดงว่า การกระท าของกลุ่ม Bakubae นั้นไดรั้บการสนบัสนุน
จากชาวอมับนเป็นส่วนใหญ่ ส่ิงน้ีท  าให้ทางกลุ่มเช่ือมัน่เตม็ท่ีวา่เดินมาถูกทางแลว้และ
พร้อมท่ีจะเปิดตวัเตม็ท่ี 

3. โพลส ารวจ เป็นความพยายามส าหรับเพ่ิมความพยายามในการสร้างสนัติภาพ
เพราะว่าสถานการณ์ท่ีไม่เป็นใจในการพบปะกนัเพ่ือสร้างสนัติภาพจึงเป็นเหตุให้การ
ประชุมในทุกคร้ังตอ้งเกิดข้ึนนอกอมับนอยูร่ ่ าไป ซ่ึงเร่ืองน้ีก็เป็นค าถามท่ีคาใจส าหรับ
กลุ่ม Bakubae เหมือนกนั เพราะมองวา่การหาสนัติภาพท่ีจดัข้ึนนอกอมับนมนัเหมือนกบั
วา่ท าตวัห่างกบัการสร้างสนัติภาพกบัชาวอมับน นอกจากน้ีแลว้การสร้างสันติภาพยงัให้
คนร่วมนอ้ยนิด ดงันั้นการสร้างสนัติภาพลกัษณะน้ีคอนขา้งจะไร้ผล 

ปัญหาท่ีแทจ้ริงไม่ใช่เพราะเกิดจากคนนอ้ยนิดหรือห่างไกลจากชาวอมับนแต่
เป็นเร่ืองของการขอ้งเก่ียวและความรู้สึกร่วมในการสร้างสนัติภาพนั้นมากกวา่โพลส ารวจ
ท่ีกระท าโดยกลุ่ม Bakubae นั้นสามารถท่ีจะเป็นสะพานระหว่างปัญหาดงักล่าว โพล
ส ารวจท่ีท าข้ึนมาหลงัจากการประชุมคร้ังท่ี 1 และคร้ังท่ี 2 นั้นโดยทางออ้มแลว้สามารถ
ส่ือเก่ียวกบัความพยายามสร้างสนัติภาพของชาวอมับน  โพลส ารวจยงัท าหนา้ท่ีในการส่ง
ข่าวการสร้างสนัติภาพไปยงัประชาชน และโพลส ารวจน้ีเช่นกนัเป็นความพยายามสร้าง
สนัติภาพท่ีกระท าโดยคนไม่ก่ีคนแต่สามารถขยายไปยงัประชาชนส่วนใหญ่ไดแ้ละสุดทา้ย
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แลว้การสร้างสนัติภาพน้ีก็ไม่ใช่แค่กระท าโดยคนไม่ก่ีคนอีกเท่านั้นแต่เป็นการกระท าของ
ชาวอมับนส่วนใหญ่ ดงันั้นแรงสนบัสนุนจากประชาชนในความพยายามสร้างสนัติภาพจะ
ขยายเพ่ิมมากข้ึนไปอีกแน่นอนเพราะแนวคิดในการสร้างสนัติภาพจะไม่เป็นส่ิงท่ีแปลกอีก
ต่อไปเพราะรู้ไดม้าจากการออกโพลส ารวจ 

4. โพลส ารวจ สามารถน ามาเป็นเคร่ืองมือในการแกไ้ขความความพยายามให้เกิด
สนัติภาพท่ีมีอยูไ่ด ้ โดยทัว่ไปแลว้ความพยายามสร้างสนัติภาพในอมับนนั้นมกัจะกระท า
โดยฝ่ายบริหารและกลุ่มคนชั้นสูงหรือหน่วยงานอ่ืนๆทั้งจากต่างประเทศ ระดบัชาติหรือ
ระดบัทอ้งถ่ิน รูปแบบท่ีพอจบัตอ้งไดข้องฝ่ายบริหารท่ีพยายามยติุความขดัแยง้ก็คือการ
เพ่ิมกองก าลงัทั้งต  ารวจและทหารเขา้มายงัเมืองอมับน ฝ่ายบริหารยงัพยายามท่ีจะลดความ
ทุกขย์ากจากผลของความขดัแยง้ดว้ยการช่วยเหลือทั้งในรูปของการแจกส่ิงอุปโภคบริโภค
และการจดัพ้ืนท่ีอาศยัชัว่คราว นอกจากนั้นฝ่ายรัฐบาลยงัมีการจดัการประชุมเพ่ือสนัติภาพ
ในนาม สนธิสญัญา Malino คร้ังท่ี 2 แต่ความพยายามทั้งหมดของฝ่ายบริหารนั้นอยูใ่น
ลกัษณะ ‘top down’ส่วนความพยายามหาสนัติภาพในลกัษณะ ‘bottom up’ กลบัอยูใ่นมือ
ของ NGO. จากโพลส ารวจคร้ังท่ี 3 ท่ีมีข้ึนเม่ือปี 2002 หลงัจากการออกสนธิสญัญา 
Malino คร้ังท่ี 2 แลว้ ผลออกมาปรากฏวา่ชาวอมับนสนบัสนุนการหาสนัติภาพท่ีมาจากชน
ชั้นล่าง282 

ดงันั้นโพลส ารวจท่ีท าข้ึนมานั้นสามารถเป็นเคร่ืองมือในการติและแกไ้ขจาก
ประชาชนต่อการแสวงหาสนัติภาพของฝ่ายบริหาร อีกทั้งวิธีการในลกัษณะ top downนั้น
ไม่สามารถแกค้วามขดัแยง้และปัญหาท่ีเกิดข้ึนท่ีอมับนทั้งหมดได ้ แต่การหาสนัติภาพนั้น
ตอ้งอาศยัวิธีในลกัษณะ bottom upอีกทางหน่ึงดว้ย และการผสมผสานจากทั้งสองวิธีน้ีจะ
ท าให้มัน่ใจไดว้า่การแสวงหาสนัติภาพจะยงัคงด าเนินการต่อไป 

ปัญหาของการใชโ้พลส ารวจให้เป็นเคร่ืองมือในการสนบัสนุนการแสวงหา
สนัติภาพนั้นมกัจะถูกมองจากความน่าเช่ือถือของผูท้  าการส ารวจเป็นหลกั หากผูท้  าการ
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ส ารวจไม่มีความน่าเช่ือถือแลว้ไซร้ โพลส ารวจท่ีออกมาก็จะเป็นผลลบและเส่ียงท่ีการหา
สนัติภาพจะลม้เป็นอยา่งมากและอาจจะเพ่ิมปัญหาใหม่ให้กบัพ้ืนท่ีท่ีมีความขดัแยง้อยูแ่ลว้
อีกก็เป็นได ้ ดงันั้นโพลส ารวจท่ีท าข้ึนโดยกลุ่ม Bakubae น้ีนั้นไม่ไดแ้ค่หาความคิดเห็น
จากชาวอมับนเท่านั้นแต่การท าโพลส ารวจดงักล่าวยงัเพ่ิมความน่าเช่ือถือให้กบักลุ่มไดอี้ก
ดว้ย ท าให้ผลของโพลส ารวจท่ีออกโดยกลุ่ม Bakubaeเป็นท่ียอมรับของประชาชน
โดยทัว่ไป นอกจากนั้นความพยายามท่ีไดก้ระท าข้ึนก็คือ การท าโพลส ารวจทั้งคร้ังท่ี 1 
และคร้ังท่ี 2 เป็นแค่อีกแนวทางหน่ึงของกลุ่มในการแสวงหาสนัติภาพในภาพรวมทั้งหมด
เท่านั้น 

2. การจดักิจกรรมเพื่อสนัติภาพ 

หลาย ๆคร้ังหลงัจากกลุ่ม Bakubae เป็นท่ียอมรับให้เป็นกลุ่มแสวงหาสนัติภาพ
ของชาวมาลูกูและเปิดตวัอยา่งเป็นทางการในขณะท่ีมีการประชุมคร้ังท่ี 3 ท่ีเมืองยยอร์กยา
การ์ตา้นั้น กลุ่มน้ีไดพ้ยายามท าอีกในหลายวิธีเพ่ือเพรียกหาสนัติภาพทั้งในประเทศหรือ
ต่างประเทศ นกักิจกรรมเพ่ือสนัติภาพของกลุ่มก็ไดมี้การจดักิจกรรมอยูบ่่อยคร้ัง. 

การจดักิจกรรมน้ีถูกจดัให้มีข้ึนโดยการน าบุคคลท่ีมีบทบาทส าคญัในฝ่าย
บริหารไม่ว่า สมาชิกสภาหรือแมแ้ต่กองทพั จากความพยายามน้ีก็หวงัวา่ฝ่ายบริหาร
ดงักล่าวสามารถใชต้  าแหน่งและบทบาทในการยติุความรุนแรงให้เป็นรูปเป็นร่างและ
สร้างสนัติภาพในจงัหวดัมาลูกูไดอ้ยา่งย ัง่ยนื    โรดโชวย์งัจดัให้กลุ่มชาวบา้นท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัมาลูกูหรืออมับนมามีเอ่ียวดว้ย หน่ึงในนั้นก็คือการพบปะกบักลุ่มชาวซูลาเวสีใตท่ี้เมือง
มากซัซรั ส่ิงเหล่าน้ีจะส าคญัมากเพราะกลุ่มคนอมับนท่ีมาจากนอกเกาะส่วนใหญ่แลว้จะ
เป็นกลุ่มเช้ือชาติ Bugis และ Makasar ท่ีดั้งเดิมมาจากสุลาเวสีใต ้ รวมถึงเช้ือชาติ Buton 
ท่ีมาจากซสุลาเวสีตะวนัออกเฉียงเหนือ 
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ในการจดักิจกรรมคร้ังน้ีจะมีกลุ่ม Bakubaeเป็นฝ่ายให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความขดัแยง้ในมาลูกู มีการอพัเดทสถานการณ์ในมาลูกูพร้อมทั้งความพยายามท่ีจะสร้าง
สนัติภาพในมาลูกู มีหลาย ๆการพบปะท่ีมีการอธิบายถึงข่าวลือต่าง ๆเพ่ือเป็นการลดการ
ขดัแยง้ ซ่ึงการพบปะนั้นบางคร้ังก็ส้ินสุดดว้ยการลงนามในสญัญาเพ่ือท างานร่วมกนัและ
สนบัสนุนกนัและกนัเพ่ือความสนัติภาพท่ีแทจ้ริงในมาลูกู 

 

 

  ตารางที่ 8 ตารางการเคลื่อนไหวของ  Bakubae Maluku 

วนัเดือนปี กิจกรรม 

12 ธนัวาคม 2000 พบปะนกัข่าวท่ีส านกังาน YLBHIท่ีจาการ์ตา้ 

14 ธนัวาคม 2000 เขา้พบประธานสภาเพ่ือตั้งทีมแกข้อ้ขดัแยง้ในมาลูกูเพ่ือให้มีทีมหา
ขอ้เทจ็จริงถึงรากเหงา้ของปัญหาในมาลูกูและให้ทีมดงักล่าวแจง้
ขอ้เทจ็จริงให้กบัคนมาลูกูในทกุ ๆเดือน 

15 ธนัวาคม 2000 พบปะกบัชาวชวาตะวนัออกท่ีเมืองสุราบายา่เพ่ือให้ทราบถึง
ขอ้เทจ็จริงของความขดัแยง้ในมาลูกู กิจกรรมน้ีรับผิดชอบโดยตรง
โดย YLBHIและ LBH ประจ า Surabaya,  

18 ธนัวาคม 2000 พบปะกบัชาวซูลาเวสีใตท่ี้เมือง Makasarดว้ยจุดประสงคเ์พื่ออธิบาย
ขอ้เทจ็จริงท่ีเกิดข้ึนในมาลูกู กิจกรรมน้ีรับผิดชอบโดยตรงโดย 
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YLBHIและ LBH ประจ า Ujung Pandang 

9 มีนาคม 2001  พบปะกบัประธานสภาเพ่ือเร่งรัดให้มีทีมท างานเพ่ือมาลูกูพร้อมทั้ง
ตั้งทีมหาขอ้เทจ็จริงของรากเหงา้แห่งปัญหาในมาลูกู ซ่ึงต่อไปการ
พบปะจะมีข้ึนโดยตรงกบัท่านประธานาธิบดีเพ่ือเร่งรัดให้รัฐบาล
ท างานแบบรุกและรับเพ่ือแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในมาลูกูโดยเร็ว 

12 มีนาคม 2001 พบปะกบัท่านผูว้า่มาลูกูในฐานะท่ีเป็นผูมี้อ  านาจสูงสุดในเขต
สถานการณ์ฉุกเฉิน(PDSD)โดยมีการลงนามระหว่างกลุ่ม Bakubae 
กบั PDSD ในรูปของการจดัตั้งเขตปลอดความขดัแยง้ท่ี Nania 
พร้อมทั้งสร้างความเขา้ใจกนัระหวา่งสองกลุ่มเพ่ือยติุความรุนแรงท่ี
เกิดข้ึน 

13 มีนาคม 2001 พบปะกบัหวัหนา้ทหารบกและเจา้หนา้ท่ีระดบัสูงทั้งจากฝ่ายทหาร
และต ารวจในจงัหวดัมาลูกูเพื่อให้เขตปลอดความขดัแยง้เป็นไปได้
จริงมากข้ึน 

9-13 เมษายน 
2001 

ร้องสนัติภาพไปถึงประเทศเบลเยยีมเพ่ือพบปะกบัสมาชิกสภาแห่ง
ยโุรปทั้งจากประเทศเนเธอร์แลนด ์องักฤษ เยอรมนัและโปรตุเกส 
โดยทีมร้องสนัติภาพประกอบไปดว้ยสมาชิกในกลุ่ม Bakubae  ท่าน 
KH Hasyim Muzadi จาก Nahdlatul Ulama คุณ Ismartono จาก สภา
นกับุญแห่งโบสถค์ริสตอิ์นโดนีเซีย (KWI) คุณMargaretha 
Hendriks ในฐานะตวัแทนจากชมรมโบสถค์ริสตอิ์นโดนีเซีย (PGI), 
คุณ Thamrin Amal Tomagola จากมหาวิทยาลยัอินโดนีเซีย คุณ 

 292



293 
 

Ignas Kleden จาก Go East Instituteหวัหนา้บาทหลวงแห่งมาลูกู 
Mgr. P.C. Mandagiโดยมีผูน้ าทางคือคุณ Nasruddin Sumintapura 
(เอกอคัรราชทูตอินโดนีเซียประจ าสหภาพยโุรป) หนงัสือรับรองท่ี
ไดม้าจากการพบปะในคร้ังน้ีนั้นตอ้งการให้มีการจดัตั้งทีมหา
ขอ้เทจ็จริงอิสระเพื่อหาขอ้เทจ็จริงถึงรากเหงา้ท่ีแทจ้ริงของปัญหาใน
มาลูกู ทั้งน้ียงัจ  าเป็นท่ีจะตอ้งจดัโรดโชวเ์พ่ือสนัติภาพต่อไป โดย
ตอ้งมีความพยายามคืนกลุ่มล้ีภยัให้เป็นสู่บา้นเกิด ท ากฏหมายให้
ความคุม้ครองต่อพยานและเหยือ่เพ่ือให้กฏหมายมีบทบาทในการยติุ
ความขดัแยง้ ซ่ึงทั้งหมดน้ีไดรั้บการสนบัสนุนจากสภายโุรปในการ
ฟ้ืนฟชูาวบา้นหลงัความขดัแยง้พบปะกบัชาวมาลูกูท่ีอาศยัอยูใ่น
ประเทศเนเธอร์แลนด ์และชมรมโบสถค์ริสตแ์ละสุเหร่ามุสลิมแห่ง
เนเธอร์แลนด ์การพบปะน้ีเพ่ืออธิบายถึงขอ้เทจ็จริงของความขดัแยง้
ในมาลูก ู

แหล่งท่ีมา:หนงัสือเร่ืองความเป็นไปของกลุ่ม Baku Baeและการสมัภาษณ์ต่อ
หลาย ๆฝ่าย 

D จุดหมายของการจดักิจกรรมท่ีจดัข้ึนโดยกลุ่ม Bakubaeนั้นมีหลายๆ
อยา่งท่ีตรงตามยทุธศาสตร์ท่ีท  าให้การท ากิจกรรมไดรั้บผลตอบรับท่ีดีสามารถเป็นวิธีการ
หน่ึงท่ีสนบัสนุนการเกิดข้ึนของสนัติภาพในมาลูกูได ้ดงัน้ีคือ 

1. การจดักิจกรรมน้ีสามารถยกระดบัการสนบัสนุนในวงกวา้งในการ
แสวงหาสนัติภาพได ้ โดยการอาศยัการพบปะโดยตรงกบับุคคลท่ีมีส่วนส าคญัในฝ่าย
บริหาร สภาและชาวมาลูกูในประเทศเนเธอร์แลนด ์ ซ่ึงท าให้มุมมองจากบุคคลต่าง ๆ
เหล่าน้ีต่อความขดัแยง้เปล่ียนแปลงในทางทีดีข้ึนจากการท่ีไดฟั้งโดยตรงจากกลุ่ม 
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Bakubae เก่ียวกบัความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน ทั้งน้ีกลุ่ม Bakubaeมีทั้งจากฝ่ายมุสลิมและฝ่าย
คริสต ์ดงันั้นกลุ่มน้ีจึงสามารถเล่าถึงภาพรวมท่ีเกิดข้ึนจริงๆในมาลูกูไดดี้ ดงันั้นอีกนยัหน่ึง
ก็สามารถบอกไดว้่า การจดักิจกรรมน้ีถือเป็นการเรียกร้องความสนัติภาพไดอี้กทางหน่ึง
ดว้ย  

จากการท่ีนกัการเมืองและรัฐบาลใหก้ารตอ้นรับกลุ่ม Bakubaeเพื่อเขา้พดูคุยได้
นั้นก็ถือวา่เป็นการสนบัสนุนให้เกิดสนัติภาพท่ีด าเนินการโดยกลุ่ม Bakubaeอีกดว้ยเพราะ
การตอ้นรับเป็นอยา่งดีผา่นการจดักิจกรรมน้ีท าให้กลุ่ม Bakubaeเป็นท่ีรู้จกัของคนในวง
กวา้งมากข้ึนจนเป็นสญัลกัษณ์แห่งสนัติภาพในมาลูกูเลยทีเดียว ท าให้การปฏิเสธหรือติติง
กลุ่มน้ีท าใหถู้กมองวา่ไม่ตอ้งการให้เกิดสนัติภาพในมาลูกู ดงันั้นนานไปนานไปการโรด
โชวป์ระเภทน้ีก็ขยายไปในวงกวา้งมากยิง่ข้ึน 

2. การจดักิจกรรมน้ีสามารถเป็นส่ือในการเร่งรัดและเรียกร้องต่อ
รัฐบาลให้มีการการจดัการยติุความขดัแยง้ในมาลูกูให้เร็วมากข้ึนได ้การมีโอกาสไดพ้บปะ
กบัท่านประธานาธิบดียงัท าให้สามารถขอแรงสนบัสนุนเพ่ือสร้างสนัติภาพท่ีด าเนินการ
โดยกลุ่ม Bakubaeไดแ้ละยงัเป็นเหตุการณ์ส าคญัท่ีจะสามารถเร่งรัดให้รัฐบาลพยายามยติุ
ความขดัแยง้ในมาลูกูให้เร็วอีกดว้ย  

และกเ็ช่นกนั ในการพบปะกบัประธานสภาก็เร่งรัดให้สร้างสนัติภาพในมาลูกู
ตามแต่บทบาทและหนา้ท่ี ส่วนการพบปะกบัต่างประเทศโดยเฉพาะกบัสภายโุรปยงัได้
ประโยชน์ในการไดรั้บความช่วยเหลือหลงัความขดัแยง้อีกดว้ย  

4. การจดัตั้งองคก์รสนัติภาพ 

ความพยายามในการสร้างสนัติภาพท่ีท าข้ึนโดยกลุ่ม Bakubaeนั้นถือไดว้่าเป็น
การจดัตั้งองคก์รสนัติภาพดว้ยเช่นกนั ชาวบา้นทั้งฝ่ายมุสลิมและฝ่ายคริสตต่์างก็ไดแ้รง
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สนบัสนุนให้เป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มท่ีแสวงหาสนัติภาพ การจดัตั้งองคก์รสนัติภาพท่ี
กระท าข้ึนโดยกลุ่มน้ีท าให้เป็นกระจกเงาถึงมุมมองในการเกิดข้ึนของความขดัแยง้ในมาลู
กูไดดี้ การท างานเพ่ือยติุความขดัแยง้ของกลุ่มน้ีเสมือนการฉีกผา้ให้เป็นสองซีก ซีกหน่ึง
เป็นมุสลิมและอีกซีกหน่ึงเป็นคริสต ์ แต่แต่ละซีกก็ประกอบไปดว้ยเส้นดา้ยเล็กๆ เป็น
จ านวนมาก ทา้ยสุดแลว้ก็ตอ้งเอามาถกัรวมกนัเพ่ือให้เป็นผา้ท่ีใชง้านไดแ้มต้อ้งใชเ้วลามาก
ก็ตาม  

 

แหล่งท่ีมา: เอกสารภายในของกลุ่ม Bakubae 

วิธีการถกัดา้ยโดยเส้นดา้ยในแต่ละซีกประกอบไปดว้ยชาวมาลูกูทั้งสองฝ่าย
นั้นไดก้ระท าการโดยกลุ่ม Bakubaeดว้ยความตั้งใจอยา่งยิง่ในการส่งเสริมความพยายามใน
การจดัตั้งเป็นองคก์รของนกัข่าวอิสระหรือ AJI เพ่ือการส่งข่าวท่ีมีคุณภาพและถูกตอ้งท่ี
เก่ียวกบัสถานการณ์ในอมับน จากท่ีเบ้ืองตน้ผลของความขดัแยง้ท าให้นกัข่าวมุสลิมไม่
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สามารถหาข่าวในเขตคริสตไ์ด ้ และนกัข่าวคริสตก์็หาข่าวในเขตมุสลิมไม่ไดเ้ช่นกนั 
สุดทา้ยความแตกแยกดงักล่าวก็ท  าให้มีการแยกส่ือท่ีชดัเจน  

ในขณะท่ีมีความขดัแยง้เกิดข้ึนมีหลาย ๆส่ือท่ีถูกมองวา่ล าเอียงไปฝ่ายคริสต์
เช่น หนงัสือพิมพ ์Siwalima และ Suara Malukuในขณะเดียวกนัส่ือท่ีถูกมองวา่ล าเอียงไป
ฝ่ายมุสลิมก็มี Ambon Expresดงันั้นการเสนอข่าวท่ีล าเอียงสามารถท าให้ความขดัแยง้บาน
ปลายและสุดทา้ยก็จะมีผลในการสร้างสนัติภาพ การสนบัสนุนส่ือท่ี pro-peaceดว้ยการ
น าเสนอข่าวท่ีเป็น peace journalismมากกวา่ท่ีจะเป็น war journalismถือเป็นยทุธวิธีท่ีชาญ
ฉลาดท่ีกระท าโดยกลุ่ม Bakubaeเม่ือเดือน มกราคม 2001 ท่ีเมือง Bogorกลุ่ม Bakubae กบั
กลุ่มส่ือ AJIไดจ้ดัการประชุมเพ่ือแชร์ข่าวสารความขดัแยง้ให้กบั 31สายข่าวจากมาลูกูและ
มาลูกูเหนือ การประชุมดงักล่าวต่อมาก็มีความคืบหนา้ดว้ยการมีการประชุมเป็นคร้ังท่ี 2 ท่ี
จดัข้ึนท่ีเมือง Posoในจงัหวดัสุลาเวสีใต ้เม่ือเดือนมิถุนายน 2001โดยมีผูเ้ขา้ร่วมเป็นนกัข่าว
ร่วม 30ท่าน ต่อมาสายข่าวต่าง ๆก็ไดมี้การพบปะกบั AJIเพ่ือจดัตั้ง Maluku Media Center 
(MMC) ท่ีเมือง Ambon เพ่ือเป็นแหล่งรวมของสายข่าวต่าง ๆในมาลูกูในการเสนอข่าว
แบบ peace journalismในการน าเสนอข่าวท่ีเก่ียวกบัความขดัแยง้ในมาลูกู 

แรกเร่ิมการเป็นองคก์รนั้นบรรดานกัวิชาการและนกัการศึกษาทั้งหลายไดมี้
การประชุมเพ่ือแชร์ข่าวสารความขดัแยง้ส าหรับนกัวิชาการ ผูรู้้และนกัการศึกษาเม่ือวนัท่ี 
16 พฤษภาคม 2001 ท่ีเมือง Makasarโดยการพบปะน้ีเป็นการพบปะของเหล่านกัวิชาการ
ท่ีมาจากมาลูกูเองหรือแมก้ระทัง่จากนอกมาลูกูอยา่ง Makasarสถานการณ์ดา้นการศึกษา
ในมาลูกูอยูใ่นภาวะวิกฤติอนัเน่ืองมาจากความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน นอกจากในเร่ืองการเรียน
การสอนแลว้ โรงเรียนเองก็เป็นส่วนหน่ึงในการแตกแยกของทั้งสองฝ่ายเช่นกนั มีหลาย ๆ
โรงเรียนท่ีก่อนหนา้น้ีมีนกัเรียนท่ีมาจากทั้งสองฝ่าย ทั้งมุสลิมและคริสต ์ แต่เม่ือมีความ
ขดัแยง้ข้ึนมาโรงเรียนต่าง ๆเหล่านั้นก็เปล่ียนมาเป็นโรงเรียนส าหรับฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง
เท่านั้น การประชุมน้ีไดเ้ฉพาะเจาะจงพดูคุยในเร่ืองบทบาทของนกัวิชาการท่ีจะสามารถ
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กระท าอะไรไดบ้า้งเพ่ือหยดุความรุนแรงและเพ่ือท่ีจะสามารถพฒันาการศึกษาโดยเฉพาะ
หลงัความรุนแรงให้ไปต่อได ้ โดยหลาย ๆโครงการจะตอ้งด าเนินการหลงัความรุนแรงยติุ
ลง 

นอกจากน้ียงัมีการจดัตั้งองคก์รต่อเหล่ากษตัริยเ์ก่าหรือในปัจจุบนัเทียบเท่ากบั
ผูใ้หญ่บา้นจากชุมชนมุสลิมและคริสตด์ว้ยเช่นกนั บทบาทและอ านาจของบุคคลกลุ่มน้ีมี
ความส าคญัมากในการยติุความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในมาลูกูเพราะพวกเขาเป็นผูน้ าในระดบั
ล่างสุดในระดบัท่ีเด็กหนุ่มส่วนมากมีเอ่ียวในความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในคร้ังน้ี เม่ือพวกเขา
พร้อมท่ีจะเขา้สู่การเป็นองคก์รแลว้ การสร้างสนัติภาพก็สามารถเร่ิมตน้ไดจ้ากหน่วยท่ี
เรียกวา่ หมู่บา้น ได ้ กา้วแรกท่ีไดท้  าข้ึนก็คือให้มีการประชุมร่วมกนัของเหล่ากษตัริยเ์ก่า
จากชุมชนคริสตเ์ม่ือวนัท่ี 2 มิถุนายน 2001ส่วนการประชุมร่วมกนัของเหล่ากษตัริยเ์ก่าจาก
ชุมชนมุสลิมไดจ้ดัข้ึนท่ีหมู่บา้น Hitumesengเม่ือวนัท่ี 3 มิถุนายน 2001ท่ีอมับน จากการ
ประชุมทั้งสองคร้ังท่ีเกิดข้ึนนั้นท าให้มีความหวงัวา่จะสามารถสร้างสนัติภาพในมาลูกูได ้

เยาวชนก็เป็นกลุ่มหน่ึงท่ีมีความส าคญัจนตอ้งมีการจดัตั้งเป็นองคก์รสนัติภาพ
ท่ีกระท าโดยกลุ่ม Bakubaeโดยกา้วยา่งแรกท่ีไดก้ระท าก็คือ   จดัให้มีการประชุมส าหรับ
เยาวชนจากหมู่เกาะ Ambonและ Leaseท่ีจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 9-11กรกฎกาคม 2001โดย Joint 
Committee Bakubae Malukuโดยมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมในคร้ังแรกจ านวน 21คนทั้งจากอมับน 
HarukuSaparua และ Nusa laut การประชุมในคร้ังนั้นใชรู้ปแบบของ critical workshop 
โดยผูเ้ขา้ร่วมจะถูกท าความเขา้ใจเสียใหม่เก่ียวกบัความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน จากนั้นก็จะหา
รากเหงา้ของความขดัแยง้ในมาลูกูร่วมกนั แลว้สุดทา้ยผูเ้ขา้ร่วมก็จะสามารถมองถึง
ต าแหน่งและบทบาทของตวัเองท่ีสามารถกระท าไดเ้พ่ือความสนัติภาพในมาลูกู บทสรุปท่ี
ไดจ้ากการประชุมคร้ังนั้นก็คือตอ้งพยายามหยดุแนวคิดแบ่งแยกไม่ให้กระจายมากข้ึนและ
สร้างอมับนข้ึนมาใหม่ให้เป็นท่ีปลอดภยัส าหรับเด็กและเยาวชนทุกคน  
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อีกหน่ึงหน่วยของสังคมมาลูกูท่ีมีต  าแหน่งและบทบาทส าคญัท่ีไม่เอ่ยถึงไม่ได้
ก็คือ ผูน้ าศาสนา ดงันั้นการจดัตั้งองคก์รส าหรับเหล่าผูน้  าศาสนาจึงส าคญัมากในการสร้าง
สนัติภาพในมาลูกู ดว้ยเหตุน้ีทางกลุ่ม Bakubaeเม่ือวนัท่ี 23-28กรกฎาคม 2001จึงมีการจดั 
workshopเฉพาะส าหรับเยาวชนมุสลิม คริสตค์ริสตโ์ปรแตสแตนทแ์ละคริสตค์าทอลิกทั้ง
จากหมู่เกาะ Ambonและ Leaseพร้อมทั้งจาก Seramโดยใชห้วัขอ้ท่ีเนน้หนกัทางดา้น
ศาสนาและความรุนแรง โดยบทสรุปท่ีไดจ้ากการประชุมในคร้ังนั้นก็คือ ท าอยา่งไรจึงจะ
ท าให้เหล่าผูน้  าศาสนาจะสามารถน าศาสนาของแต่ละฝ่ายมาสร้างคนให้มีเกียรติตามหลกั
ศาสนาและยติุความรุนแรงได ้ 

ความพยายามสร้างขวญัในการแสวงหาสนัติภาพก็ปฏิบติัต่อเหล่าผูน้  าและ
บุคคลส าคญัในมาลูกูผา่นการพบปะและเยีย่มเยยีนโดยกลุ่ม Bakubaeซ่ึงเป็นความพยายาม
ท่ีต่อเน่ืองมาในการจดัตั้งองคก์รสนัติภาพ หวัขอ้หลกัในทกุคร้ังท่ีพบปะคือ การจดัตั้ง
องคก์รสนัติภาพดว้ยผา่นการประชุมร่วมของชาวมาลูกู 

ตารางที่ 99 ตารางผลของการท ากจิกรรมการเคลือ่นไหวของ Bakubae 

วนัเดอืนปี กจิกรรม ผลที่ได้มา 

22 – 26 ตุลาคม 2001 พบปะกบักลุ่มนกัวิชาการ
มาลูกู 

มีค  าสญัญาจากนกัวิชาการ
ท่ีจะเขา้ร่วมตามต าแหน่ง
และบทบาทของพวกเขา
เพื่อยติุความรุนแรงและ
พยายามในการสร้างชีวิต
ใหม่ใหช้าวมาลูกูหลงัยติุ
ความรุนแรง 
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30 ตุลาคม2001  พบปะกบัหวัหนา้ศูนย ์
Crisis Center–โบสถค์ริสต์
มาลูกู 

มีความเขา้ใจตรงกนัใน
เร่ืองความส าคญัของการ
ประชุมร่วมชาวมาลูกู 

6พฤศจิกายน  2001 สนทนาผา่นโทรศพัทก์บั
นกับวชอมับน 

สนบัสนุนให้มีการประชุม
ร่วมชาวมาลูกู 

7พฤศจิกายน 2001 พบปะกบัหวัหนา้อิหม่าม
มาลูกู (BIMM)  

มีความเขา้ใจตรงกนัใน
เร่ืองความส าคญัของการ
ประชุมร่วมชาวมาลูกู 

9 พฤศจิกายน 2001 พบปะกบัผูว้า่มาลูกูใน
ฐานะท่ีเป็นหวัหนา้ใน
สถานการฉ์ฉุกเฉิน 

มีเสียงสนบัสนุนจากผูว้า่ใน
การจดัการประชุมร่วมชาว
มาลูกู 

10 พฤศจิกายน 2001 พบปะกบัผูน้ าชุมชน Passo
และผูอ้พยพจากหมู่บา้น 
Waai 

ช้ีแจงและอธิบายเก่ียวกบั
โครงการท่ีจะพบปะฝ่าย
ทหารต ารวจกบัชาวบา้น 
Baguala-Passo.  

12 พฤศจิกายน 2001 พบปะกบัหวัหนา้ทหารบก
ประจ าจงัหวดัมาลูกู 

ชีแจงและอธิบายเก่ียวกบั
โครงการท่ีจะพบปะฝ่าย
ทหารต ารวจกบัชาวบา้น 
jasirah Leihitu และ 
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Baguala-Passo. 

23 - 27 พฤศจิกายน 2001 มีการประชุมชาวบา้น 
ต ารวจและทหารในเขต
มุสลิมและคริสต ์

ชาวบา้นเขา้ใจถึง
ความส าคญัของยติุความ
รุนแรงและบทบาทของ
ทหาร  

การจดัตั้งองคก์รสนัติภาพท่ีท าข้ึนโดยกลุ่ม Bakubaeเป็นยทุธวิธีท่ีส าคญัยิ่งใน
การยติุความรุนแรงและการสร้างสนัติภาพ อยา่งน้อยมีหลาย ๆบทเรียนท่ีไดจ้าก
กระบวนการการจดัตั้งองคก์รสนัติภาพท่ีมีข้ึนในมาลูก ูซ่ึงมีดงัน้ี 

1. การจดัตั้งองคก์รท่ีด าเนินการโดยกลุ่ม Bakubaeถือเป็นความ
พยายามจากการขยายเครือข่ายและการสนบัสนุนสนัติภาพ การเห็นชอบต่อสนัติภาพ
มกัจะเร่ิมตน้จากส่ิงเล็ก ๆท่ีดูจะไม่น่าจะเป็นไปไดใ้นขณะท่ีความขดัแยง้ก าลงัคุกกรุ่นอยู ่
ความพยายามในการสร้างสนัติภาพไม่สามารถหรือไม่เพียงพอถา้ท าโดยนกักิจกรรม
สนัติภาพโดยไม่ก่ีคน ดงันั้นความหวงัของสนัติภาพจึงเร่ิมตน้ท่ีชาวบา้นกลุ่มเล็ก ๆท่ีค่อย 
ๆขยายให้ใหญ่ข้ึนดว้ยการบอกต่อถึงความส าคญัของการมีชีวิตอยูท่ี่สนัติ การระแวงต่อ
สนัติภาพตอ้งถูกทดแทนดว้ยความเช่ือมัน่ท่ีวา่สนัติภาพจะตอ้งเกิดข้ึนในสกัวนั  

การจดัตั้งองคก์รสนัติภาพโดยกลุ่ม Bakubaeท่ีก่อนหนา้น้ีใชรู้ปแบบการถกัดา้ย
ในผา้ท่ีขาด ดา้ยเหล่านั้นมีหลายหลายทั้งชาวบา้น ผูน้  าศาสนา ผูน้  าเยาวชน ผูมี้เอ่ียวในการ
ก่อความรุนแรง ผูห้ญิง นกัวิชาการและอ่ืน ๆ โดยการถกัทีละเล็กละนอ้ย หลงัจากนั้นจึงจะ
ทอให้กลายเป็นผา้ซ่ินประจ าทอ้งถ่ินมาลูกูได ้ ส าหรับการดูแลผา้ซ่ินช้ินน้ีจะตอ้งใส่กรอบ
ผา่นการพบปะจากหลาย ๆฝ่ายทั้งจากฝ่ายบริหาร ทหารต ารวจ เม่ือขยายเครือข่ายแลว้ก็จะ
เพ่ิมจ านวนคนท่ีเห็นดว้ยต่อสนัติภาพโดยทางออ้มได ้
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2. การจดัตั้งองคก์รสนัติภาพจะเพ่ิม sense of belonging หรือ
ความรู้สึกครอบครองสนัติภาพให้มากข้ึน การจดัตั้งองคก์รสนัติภาพตอ้งเป็นแนวทาง
ส าคญัในการยติุความรุนแรงและการสร้างสนัติภาพ แรงสนบัสนุนจากหลาย ๆฝ่ายต่อ
กระบวนการสร้างสนัติภาพจะไม่ไดเ้ลยถา้ไม่มีความรู้สึกวา่ตอ้งมีตอ้งไดต่้อสันติภาพ
ดงักล่าว ดงันั้นการจดัตั้งองคก์รสนัติภาพโดยกลุ่ม Bakubae นั้นไดข้ยายความพยายามใน
การสร้างสนัติภาพดว้ยความตอ้งการสันติภาพดว้ยนัน่เอง เม่ือมีคนทีมีความตอ้งการ
สนัติภาพเพ่ิมข้ึนแลว้ แรงสนบัสนุนท่ีจะให้ดินแดนแห่งน้ีมีสนัติภาพเกิดข้ึนก็เพ่ิมข้ึนตาม
ไปดว้ย  

แนวทาง critical workshopช่วยเพ่ิมความรู้สึกท่ีอยากจะมีสนัติภาพเพ่ิมข้ึน
เพราะผูข้า้ร่วม workshopจะถูกดึงความรู้สึกภายในเก่ียวกบัความเขา้ใจต่อความขดัแยง้และ
จากนั้นก็จะพยายามแสวงหาสนัติภาพโดยผา่นความสามารถและบทบาทของแต่ละคน 
ผา่นการพบปะของบุคคลส าคญัและฝ่ายบริหารทอ้งถ่ินตลอดจนทหารต ารวจ ผลของการ
พยายามอยูห่ลายคร้ังหลายคราท าให้สันติภาพจะเป็นความตอ้งการสูงสุดของแต่ละคน  

3. การจดัตั้งองคก์รสนัติภาพท่ีด าเนินการโดยกลุ่มเคล่ือนไหว 
Bakubaeก็ถือวา่เป็นความพยายามในลกัษณะ peace consolidationหรือ ความร่วมมือเพ่ือ
สนัติภาพและความพยายามในการเขา้ควบคุมโครงการพร้อมทั้งลบข่าวลือในลกัษณะ
ความขดัแยง้ mainsteamให้เป็นความสงบสุข การจดัตั้งองคก์รสนัติภาพท่ีด าเนินการโดย
กลุ่มเคล่ือนไหว Bakubaeพยายามเขา้หาในทุกส่วนของสงัคมผ่าน workshopและการ
พบปะท่ีส าคญัเพ่ือกระจายและรวมความตอ้งการสนัติภาพต่าง ๆ จนเป็นวงกวา้งและ
ไดรั้บการสนบัสนุนจากสงัคม ความพยายามเช่นน้ีต่อไปก็จะมีอิทธิพลต่อโครงการต่าง ๆ
ของสงัคมและเร่ืองสนัติภาพก็จะกลายเป็นเร่ืองหลกัท่ีสงัคมจะพดูถึง การสนบัสนุนการ
แสวงหาสนัติภาพจะให้ความหมายจากสงัคมวา่เป็นการสนบัสนุนต่อส่ิงท่ีดีและตอ้ง
ปฏิบติั  
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4. การก่อตั้งองคก์รการกุศล  Bakubae 

ในการประชุมท่ีเมืองบาหลี เสียงท่ีเก่ียวกบัปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายไดเ้ร่ิม
มีการกล่าวถึงกนัแลว้ เร่ืองน้ีบ่งบอกไดว้า่ความขดัแยง้ในมาลูกูก็ไม่พน้ไปจากเร่ืองการ
บงัคบัใชก้ฎหมายเหมือนกนั ดงัท่ีไดก้ล่าวมาก่อนหนา้วา่ บรรดาผูรั้กษากฎหมายไม่วา่จะ
เป็นต ารวจ อยัการ ผูพิ้พากษาหรือทนายความต่างแตกแยกอนัเน่ืองมาจากความขดัแยง้ใน
คร้ังน้ี ในการจดัตั้งองคก์รสนัติภาพทางทนายความตอ้งเป็นส่วนหน่ึงในความพยายามยติุ
ความรุนแรงและการสร้างสนัติภาพในมาลูกู ตั้งแต่มีความขดัแยง้นั้นต าแหน่งและบทบาท
ของทนายความมีความส าคญัมากในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายทั้งในระดบั
สอบสวนหรือระดบัการพิพากษา อยา่งไรก็ตามการช่วยเหลือในดา้นกฎหมายดงักล่าวกลบั
เลือกขา้งต่อฝ่ายตวัเองเท่านั้น ในความพยายามช่วยเหลือดา้นกฎหมายนั้นบ่อยคร้ังท่ี
ทนายความจะเป็นผูริ้เร่ิมหรือผูก่้อปัญหาในส่ือต่าง ๆแลว้สุดทา้ยสถานการณ์ความขดัแยง้
ก็เลวร้ายข้ึนไปอีก 

ความพยายามจดัตั้งองคก์รทนายความจากทั้งสองฝ่ายคือ ทีมทนายความชาว
คริสตแ์ละทีมทนายความ MUI 

ของอิสลามนั้นเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถมองขา้มไดเ้พ่ือให้การจดัตั้งองคก์ร
สนัติภาพในมาลูกูส าเร็จลงได ้ ในหลาย ๆการประชุมท่ีด าเนินการโดยกลุ่มเคล่ือนไหว 
Bakubaeหรือแมแ้ต่การพบปะในคร้ังแรกก็น าผูร่้วมประชุมท่ีมีอาชีพเป็นทนายความ
มาแลว้เช่นกนั อยา่งไรก็ตาม จนถึงปลายปี 2001ก็ยงัไม่มีความพยายามใด ๆท่ีมุ่งไปยงั
ทนายความอยา่งจริงจงักนัเลย 

เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2002 ท่ีจาการ์ตา้ไดมี้การพบปะกนัระหวา่งทนายความ
จากมาลูกู ผูร่้วมการพบปะในคร้ังน้ีคือทนายความจากทั้งสองฝ่าย มีทั้งฝ่ายมุสลิมและฝ่าย
คริสต ์ และเช่นเดียวกนักบัการประชุมในคร้ังก่อน ๆ การประชุมในคร้ังน้ีก็มีการพยายาม
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ละลายความเกลียดชงักนัและกนั เช่นการให้ผูเ้ขา้ร่วมจากทั้งสองฝ่ายนอนห้องเดียวกนั 
หรือแมแ้ต่มีการละเล่นบางอยา่งเพ่ือคลายความตึงเครียดของทั้งสองฝ่าย  

 

การสร้างบรรยากาศใน workshop ระหวา่งทนายความจาก Maluku 

 

แหล่งท่ีมา :แฟ้มของกลุ่มเคล่ือนไหว  Bakubaeของ Maluku  

การประชุมยงัไดเ้พ่ิมแขกรับเชิญจากฝ่ายต่าง ๆเพ่ือเพ่ิมมุมมองของผูเ้ขา้ร่วม
เก่ียวกบัการช่วยเหลือทางกฎหมายในทิศทางของการสร้างสนัติภาพ หน่ึงในแขกรับเชิญ
นัน่ก็คือคุณ Bambang Widjojantoผูอ้  านวยการ YLBHIคุณ Munirและคุณ Dadang 
Trisasongkoในขณะเดียวกนัการประชุมยงัเติมเตม็ดว้ยทีมท่ีน าโดยคุณ Ichsan Malikและ
คุณ Boedhi Wijardjoการพิจารณาถึงสิทธิมนุษยชนกลายเป็นหน่ึงในหวัขอ้ท่ีมีการกล่าวถึง
ในการประชุมคร้ังน้ี Workshopของกลุ่มทนายความถือเป็นหน่ึงในการพบปะภายในผา่น
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การอภิปรายและการออกเสียงระหวา่งผูเ้ขา้ร่วม ส่ิงน้ีเกิดข้ึนไดน้ั้นเพราะพวกเขาคือ
ทนายความท่ีเคยชินและมีความสามารถในการหาเหตุผลในการข้ึนศาลอยูก่่อนแลว้ 

หลงัการพบปะระหวา่งทนายความจากมาลูกูท่ีจาการ์ตา้แลว้ บรรดาทนายความ
ทั้งจากฝ่ายมุสลิมหรือฝ่ายคริสตต่์างก็เห็นชอบร่วมกนัท่ีจะหาสถานท่ีร่วมงานกนัเพ่ือ
บทบาทของพวกเขาในการยติุความรุนแรงและสร้างสนัติภาพในมาลูกูไดอ้ยา่งเตม็ท่ีมาก
ข้ึน กลุ่มทนายความไดก่้อตั้งคณะรักษาความถูกตอ้ง ความยติุธรรมและยติุความรุนแรง 
(KPK2PK)ของจงัหวดั Malukuและผา่นสถานท่ีแห่งน้ีบรรดาทนายความจะไม่ช่วยเหลือ
ทางกฎหมายให้กบักลุ่มคนในฝ่ายของตวัเองเท่านั้น พวกเขาเร่ิมท่ีจะร่วมกนัช่วยเหลือทาง
กฎหมายต่อบุคคลท่ีตอ้งการความช่วยเหลือโดยไม่ไดดู้ศาสนาเป็นตวัแบ่งแยกอีกต่อไป 
ความช่วยเหลือทางกฎหมายน้ียงัเร่ิมเขา้สู่โหมดสิทธิมนุษยชนอีกดว้ย  

ผา่นทาง KPK2PKของจงัหวดั Malukuน้ีเช่นกนั ค าพดูท่ีแสดงถึงการแบ่งแยก
ท่ีมกัจะออกส่ือ ซ่ึงบ่อยคร้ังท าให้สถานการณ์ต่าง ๆเลวร้ายข้ึนไปอีกก็กลบักลายมาเป็น
การพบส่ือร่วมกนั กลุ่มน้ียงัออกประกาศ เร่งรัดและเรียกร้องไปยงักลุ่มท่ีมีผลประโยชน์
จากเหตุการณ์เพื่อให้ยติุความรุนแรงเสีย รวมไปถึงส่ือไปยงัทหารต ารวจและฝ่ายบริหาร
ทั้งระดบัประเทศหรือระดบัทอ้งถ่ิน นอกจากน้ีผา่นสถานท่ีแห่งน้ีเช่นกนัเสียงของ
ทนายความจากมาลูกูเร่ิมมีความเป็นหน่ึงเดียวและพร้อมท่ีจะสนบัสนุนในมีการสร้าง
สนัติภาพ  

ผา่นไปไม่เท่าไร KPK2PK ของจงัหวดั Malukuแห่งน้ีก็เป็นสถานท่ีทีมีความ
เป็นหน่ึงอยา่งยิ่งส าหรับทนายความมุสลิมและทนายความคริสต ์ ดงันั้นในวนัท่ี 21-23 
เมษายน 2003 ก็มีการพบปะกนัระหวา่งทนายความจากมาลูกูท่ีอมับน การพบปะในคร้ังน้ี
ไดเ้ห็นชอบท่ีจะก่อตั้งศูนยช่์วยเหลือทางกฎหมายท่ีอมับน และเม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2003 
ก็ไดมี้การจดัตั้งศูนยช่์วยเหลือทางกฎหมาย Bakubae ประจ าจงัหวดั Malukuข้ึนมาท่ีเมือง
อมับน ต่อมาสถานท่ีแห่งน้ีก็คลอดหลาย ๆ โครงการท่ีร่วมกนัด าเนินการร่วมกนัของกลุ่ม
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ทนายความจากมาลูกู เช่น การเสริมความแขง็แกร่งให้กบัศูนย ์ การให้ความเขา้ใจในเร่ือง
สิทธิมนุษยชน และการให้ความช่วยเหลือดา้นกฎหมายต่อประชาชนหลงัความขดัแยง้  

6.การฟ้ืนฟูอ านาจของกษตัริย์เก่า 

กา้วต่อไปจากความพยายามของกลุ่มเคล่ือนไหว Bakubaeของจงัหวดั Maluku 
ก็คือ การท าให้การเคล่ือนไหวเพื่อสันติภาพเป็นของประชาชน ทุกความพยายามเพื่อ
สนัติภาพตอ้งเดินต่อไปและเดินไปขา้งหนา้ ท าให้กลุ่มเคล่ือนไหวเพ่ือสนัติภาพเป็นความ
เคล่ือนไหวของชาวอมับนทุกคนนัน่ก็หมายถึงวา่เป็นการท าให้ Bakubaeเป็นของคน 
Maluku ดงันั้นกลุ่มเคล่ือนไหว Bakubaeท่ีก่อตั้งโดยคนมาลูกูและนอกมาลูกูตอ้งกลบัสู่
ชาวมาลูกู น่ีจึงเป็นอีกเหตุผลหน่ึงท่ีตอ้งฟ้ืนฟบูรรดากษตัริยเ์ก่าหรือปัจจุบนัในฐานะ
ผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัมาลูกูซ่ึงถือว่าเป็นผูน้ าระดบัล่างสุดของจงัหวดัมาลูกู  

ในขั้นแรกนั้นกลุ่มเคล่ือนไหว Bakubaeไดจ้ดัให้มีการพบปะของ 16 กษตัริย์
เก่าจากชุมชนมุสลิมกบัชุมชนคริสตท่ี์จดัข้ึนเม่ือเดือน กรกฎาคม 2002ซ่ึงการพบปะในคร้ัง
นั้นมีจุดประสงคเ์พ่ือจดับทบาทของพวกเขาในการสร้างสนัติภาพและการฟ้ืนฟหูลงัความ
ขดัแยง้ การพบปะน้ีต่อมาไดมี้การจดัการประชุมเหล่ากษตัริยเ์ก่าหรือรู้จกักนัในนาม 
Musyawarah Latupati Maluku เม่ือวนัท่ี 9-11 มกราคม 2003 ท่ีบริเวณห้องสมุดของ
มหาวิทยาลยั Pattimura อมับน โดยการประชุมในคร้ังน้ีมีกษตัริยเ์ก่ามาเขา้ร่วมถึง 110 
ท่านจากทัว่จงัหวดัมาลูกูเลยทีเดียว ผลก็คือท าให้ประชาชนมองเห็นวา่สนัติภาพในมาลูกู
ก  าลงัเขา้ใกลม้าแลว้และตอ้งรักษาเหตุการณ์น้ีไวใ้ห้ดีและการสร้างสนัติภาพน้ีตอ้งด าเนิน
ต่อไป จากการประชุมในคร้ังน้ีต่อมาเหล่ากษตัริยเ์ก่าก็ไดจ้ดัตั้งศูนยใ์หม่ข้ึนมาในนามของ 
ศูนย ์Majelis Latupati Maluku 
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บทศึกษา 

รูปแบบการช่วยเหลือทางกฎหมายท่ีไดข้ยบัขยายเพ่ือแกปั้ญหาความขดัแยง้ใน
มาลูกูนั้นดูจะแปลกมากเม่ือมีการจดัตั้งกลุ่มเคล่ือนไหว Bakubae Malukuข้ึนมาในเวลา
ต่อมา หลาย ๆการพบปะทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางก็ไดถู้กจดัข้ึนมาเพ่ือสนบัสนุนการ
จดัตั้งองคก์รสนัติภาพในมาลูกู ถือเป็นส่ิงท่ีล ้าค่าเป็นอยา่งยิง่และถือเป็นบทเรียนส าคญั 
ดงัน้ี 

1. ขวญัและก าลงัใจของกลุ่มเคล่ือนไหว Bakubaeมาจากเสียงของเหยือ่ กลุ่ม
เคล่ือนไหวน้ีน าเสียงจากเหยือ่มาเป็นแรงผลกัดนัในการยติุความรุนแรงและสร้างสนัติภาพ 
ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนท่ีจงัหวดัมาลูกูมีผูท่ี้เป็นเหยือ่เป็นจ านวนมากทั้งจากฝ่ายมุสลิมหรือ
คริสต ์อีกนยัหน่ึงก็คือ เสียงของเหยือ่คือเสียงท่ีมาจากชาวมาลูกูทั้งหมด การน าส่ิงน้ีมาเป็น
ขวญัก าลงัใจท าให้กลุ่มเคล่ือนไหวน้ีไม่เลือกฝ่ายและสามารถเป็นท่ียอมรับจากทั้งสองฝ่าย
เพราะทุกฝ่ายต่างก็เป็นเหยือ่ในความรุนแรงในคร้ังน้ี ดงันั้นกลุ่มเคล่ือนไหว Bakubae ก็คือ
กลุ่มเคล่ือนไหวของเหยือ่ชาวมาลูกู 

2. ยทุธศาสตร์การกินโจก๊ร้อน ยทุธศาสตร์ของกลุ่มเคล่ือนไหว Bakubae Maluku
ไดเ้ร่ิมจากสร้างความเขา้ใจถึงเหตุผลท่ีตอ้งยติุความรุนแรงและสร้างสนัติภาพจากกลุ่มเล็ก 
ๆ ต่อจากนั้นก็เร่ิมขยายตวัและดึงคนส่วนมากมาเอ่ียวดว้ย การจดัตั้งกลุ่มเคล่ือนไหวน้ี
เร่ิมตน้จากคนจ านวนนอ้ยนิดท่ีมีความตอ้งการเหมือนกนั การพบปะของคน 12 คน แลว้
ต่อดว้ยการพบปะของคน 40 คน ต่อมาก็ 80 คนแลว้ต่อมาก็น าสงัคมทุกชนชั้นมาเอ่ียวดว้ย 
เสมือนการกินโจก๊ร้อน เราไม่สามารถกินในส่วนกลางก่อนไดเ้พราะร้อนมาก ดงันั้นจึง
ตอ้งเร่ิมท่ีขา้ง ๆถว้ยก่อนเพราะเยน็กวา่ นาน ๆไปก็ค่อย ๆขยายแลว้สุดทา้ยก็สามารถกิน
โจก๊ไดท้ั้งถว้ยโดยท่ีไม่รู้สึกร้อนอีกต่อไป  
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3. การใชภ้าษาท่ีสามารถเขา้ใจไดข้องคนในสงัคมมาลูกู ช่ือกลุ่ม          
เคล่ือนไหวคือ ‘Bakubae’ นั้นเป็นภาษาทอ้งถ่ินของชาวมาลูกูท่ีให้ความหมายว่า ต่างฝ่าย
ต่างดีต่อกนัและกนั ตั้งแต่เร่ิมแรกแลว้ท่ีทางกลุ่มไม่ไดใ้ชค้  าวา่ ‘peace’ หรือ สนัติภาพ
เพ่ือให้ตรงตามการเคล่ือนไหวเพราะวา่ค  าน้ีถูกปฏิเสธจากทุกชนชั้นของสงัคม ซ่ึงต่อมาได้
ใชค้  าวา่ ‘bakubae’ท่ีใชภ้าษาทอ้งถ่ิน ดงันั้นกลุ่มเคล่ือนไหวเพ่ือสนัติภาพน้ีเสมือนหน่ึงได้
รวมเป็นหน่ึงกบัชาวมาลูกู ค าวา่ ‘bakubae’มีความหมายท่ีเป็นท่ียอมรับและไดรั้บการ
สนบัสนุนจากชาวอมับนรวมถึงฝ่ายบริหารอีกดว้ย  

4. การเลือกท่ีจะใช ้กลุ่มเคล่ือนไหว แทนท่ีจะใชค้  าวา่ องคก์รหรือสถาบนั เดิมที
การมีข้ึนของกลุ่มเคล่ือนไหวbakubaeไม่ไดมี้จุดประสงคท่ี์จะก่อตั้งสถาบนัหรือองคก์ร
อะไรอยูแ่ลว้ การท่ีไม่ไดเ้ป็นองคก์ร ท าให้มีผลดีดงัน้ี  

a. มีความคล่องตวัในการเคล่ือนไหว ความคล่องตวัดงักล่าวเช่น ง่าย
ต่อการยอมรับของหลาย ๆฝ่ายและของสงัคมเพราะไม่ไดเ้ป็นตวัแทนของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 
จากกลุ่มเคล่ือนไหวท าให้การส่งสญัญาณสนัติภาพสามารถไปไดก้วา้งกวา่และลงลึกกวา่
เพราะลึก ๆแลว้ทุกคนต่างก็ตอ้งการสันติภาพ แลว้ทุกคนก็สามารถบอกไดเ้ตม็ปากวา่ เขา
เป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มเคล่ือนไหว Bakubae  

b. สามารถหลีกเล่ียงปัญหาในการบริหารและโครงสร้างขององคก์ร
ได ้ อยา่งไรก็ตามปัญหาท่ีเกิดข้ึนบ่อย ๆ ก็คือในเวลาท่ีตอ้งสนทนากบัหน่วยงานอ่ืนท่ี
ตอ้งการสนบัสนุนการเคล่ือนไหวน้ี ทางออกก็คือใชห้น่วยงานอ่ืนเป็นการออกหนา้แทน
เพ่ือท่ีจะสามารถพบปะกบัฝ่ายอ่ืนดว้ย เช่น LBH Jakartaท่ีถือไดว้า่เป็นตวัแทนหลกัในการ
ด าเนินงานของกลุ่มเคล่ือนไหว bakubae 

5. มีกระบวนการแชร์ขอ้มูลและ exit strategyจากกลุ่มเคล่ือนไหว Bakubaeการ
ฟ้ืนฟท่ีูด าเนินการโดยกลุ่มเคล่ือนไหว bakubaeนั้นไม่เพียงแค่แสดงให้สงัคมให้รับทราบ

 307



308 
 

เท่านั้นแต่เพ่ือนกักิจกรรมท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักลุ่มเคล่ือนไหว Bakubaeอีกดว้ยเม่ือกลุ่ม
เคล่ือนไหว Bakubaeในมาลูกูไดข้ยายตวัแลว้ กระบวนการ exit strategyก็ไดเ้ร่ิมขยายตวั
ดว้ยการท า การส่งมอบ กลุ่มเคล่ือนไหว Bakubaeให้กบัชาวมาลูกู 

เวลาแห่งความวุน่วายของนกักิจกรรมของกลุ่มเคล่ือนไหว Bakubaeเม่ือมีการ
ขยายตวัไปยงัเขตความขดัแยง้ในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆของอินโดนีเซียหรือกระทัง่ต่างประเทศ คือ
หน่ึงในส่ิงท่ีส าคญัมาก จากประสบการณ์แลว้ การประสพทุกขสุ์ขในกระบวนการ 
Bakubaeของนกักิจกรรมทั้งหลายรู้สึกไดถึ้งความยนิดีปรีดาเป็นอยา่งมาก  
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บทที่ที่  4 : บทศึกษา 
 

A.ความขัดแย้งและความไม่เป็นธรรมในสังคม 

ทั้ง 5 พ้ืนท่ีความขดัแยง้ท่ีไดก้ล่าวถึงในหนงัสือเล่มน้ีเป็นการเพียงพอในการ
แสดงภาพของความขดัแยง้ต่าง ๆขนาดใหญ่ในประเทศอินโดนีเซีย แมว้า่จะยงัไม่สามารถ
แสดงภาพละเอียดของเหตุการณ์ขดัแยง้ในอินโดนีเซีย แต่ทั้ง 5 พ้ืนท่ีท่ีไดก้ล่าวถึงก็
สามารถเป็นตวัอยา่งของภาพแห่งความเปราะบางท่ีหมกัหมมมานานของสงัคม ความ
ขดัแยง้ต่าง ๆขา้งตน้สามารถให้บทศึกษาท่ีส าคญัคือ i) ท าไมการเมืองก่ึงเผด็จการท่ี
สนบัสนุนโดยก าลงัทหารท่ีแสดงความจ านงวา่จะแกปั้ญหาความยากจนและความ
แตกแยกทางสงัคมแต่ไปๆมาๆกลบัเอาความเปราะบางของสงัคมและความขดัแยง้ต่าง ๆ
มาเป็นการสร้างความถูกตอ้งของตวัเองในการใชอ้  านาจพิเศษ ii) ท าไมสถานการณ์เปล่ียน
ผา่นทางการเมืองท่ีจะมุ่งสู่ประชาธิปไตยจึงตอ้งร้าวง่ายในการบริหารสร้างความเป็นหน่ึง
เดียวทางสังคมดว้ยวิธีท่ีประชาธิปไตยท่ีมากกวา่และมัน่คงในฐานะท่ีเป็นประเทศท่ีใช้
กฎหมายเป็นใหญ่ 

ตามโครงสร้างแลว้ความขดัแยง้ท่ีขยายออกไปทั้ง 5 พ้ืนท่ีท่ีมีอยูใ่นหนงัสือเล่ม
น้ี )ปาปัว, อาเจ่ห์, ติมอร์ตะวนัออก, โปโซและมาลูกู( มีพ้ืนฐานมาจากความไม่ยติุธรรมใน
สงัคมท่ีเป็นผลออกมาจากการปกครองท่ีเนน้การรวมและมีศูนยก์ลางของอ านาจอยูท่ี่
ส่วนกลางในอินโดนีเซียมาตลอดคร่ึงศตวรรษท่ีผ่านมา การเรียกร้องเพ่ือแยกดินแดน การ
บริหารทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่ไดใ้ห้ความเป็นธรรมต่อคนในพ้ืนท่ี การคอรัปชัน่ท่ีฝ่ังลึก 
การเลือกปฏิบติัในการบริการจากภาครัฐรวมถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากภาครัฐ ท าให้
กลายเป็นพ้ืนฐานทางสังคมและการเมืองท่ีง่ายต่อการเกิดความขดัแยง้ ทั้งน้ีรวมถึงความไม่
ยติุธรรมระหวา่งชนชั้นของสงัคมดว้ย ในพ้ืนท่ีดงักล่าวปัญหาของโครงสร้างกบัความ
แตกต่างท่ีมีอยูก่่อนหนา้ไดท้  าให้เกิดความขดัแยง้ท่ีมีตน้ตอมาจากเผา่พนัธุ์ กลุ่ม ศาสนา
และดินแดน 
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นอกจากสาเหตุภายในดงักล่าวแลว้ ก็ยงัมีสาเหตุภายนอกท่ีมีอิทธิพลมาจาก
สถานการณ์การเมืองระหวา่งประเทศอีกดว้ยเช่น อิทธิพลมาจากสงครามเยน็ระหวา่งสอง
ขั้วอ านาจของโลก อเมริกากบัสหภาพโซเวียต อิทธิพลภายนอกท่ีแผข่ยายเม่ือปี 70 ถึงปี 80 
น้ีมีผลท าให้มีการเขา้ยดึพ้ืนท่ีของติมอร์ตะวนัออกโดยอินโดนีเซีย แมว้า่ภายหลงัสงคราม
เยน็จะส้ินสุดลงโดยการล่มสลายของสหภาพโซเวียตท าให้เกิดยคุหลงัสงครามเยน็ข้ึนมา 
ต่อมาก็ไดเ้กิดยคุใหม่ท่ีเรียนกวา่ ยคุโกลบอล ท่ีท  าให้มีการแก่งแยง่การเป็นมหาอ านาจของ
โลก ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในอมับน โปโซ อาเจ่ห์และปาปัวก็เป็นผลของแนวคิดท่ีจะ
เปล่ียนแปลงแผนท่ีการเมืองโลกและระบบอ านาจใหม่ของโลกเช่นเดียวกนั 

ความขดัแยง้ท่ีปาปัวจนถึงขณะน้ีก็ยงัคงเสมือนกบัไฟไหมฟ้าง สาเหตุท่ีจะเกิด
ความรุนแรงยงัคงคุกกรุ่นและพร้อมท่ีจะระเบิดออกมาหากสถานการณ์เป็นใจ สาเหตุจาก
ทอ้งถ่ิน ระดบัชาติหรือระหวา่งประเทศก็สามารถระเบิดออกมาพร้อม ๆกนัท่ีส่งผลให้เกิด
ความรุนแรงในบริเวณตะวนัออกของอินโดนีเซียน้ีเกิดข้ึนอีกได ้

จากทั้ง 5 พ้ืนท่ีท่ีไดก้ล่าวถึงในหนงัสือเล่มน้ีนั้น มีอยู ่ 2 พ้ืนท่ีคือความขดัแยง้
ในโปโซและอมับนท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งท่ีมีการเปล่ียนผา่นทางการเมืองของอินโดนีเซีย 
ในช่วงนั้นอินโดนีเซียเพ่ิงจะเขา้สู่ยคุแรกท่ีเปิดกวา้งดา้นการเมือง การให้อิสระในการ
แสดงความคิดเห็นเพ่ิงจะไดรั้บการอนุญาต ในขณะเดียวกนัการเมืองก็มีความแตกแยก 
อ านาจเก่ายงัมีความพยายามท่ีจะกลบัมาหยดุย ั้งการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ท่ีมีความเป็น
ประชาธิปไตยมากกวา่เดิม ความขดัแยง้ท่ีอมับนหรือโปโซนอกจากจะท าให้มีกลุ่มนิยม
ความรุนแรงเพ่ิมข้ึนแลว้ก็ยงัมีกลุ่มท่ีตอ้งการสนัติภาพเกิดข้ึนเช่นกนัทั้งจากประชาชนใน
ทอ้งถ่ินท่ีมีความขดัแยง้เองหรือมาจากจาการ์ตา้อีกดว้ย 

ส่วนท่ีอาเจ่ห์ ปาปัว และติมอร์ตะวนัออก แมว้า่จะเป็นความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนมา
นานแลว้ แต่กระบวนการปฏิรูป ท่ีเกิดข้ึนในปี 1998ก็มีอิทธิพลเป็นอยา่งมากต่อขวญั และ
กลุ่มเคล่ือนไหวพลเรือนในพ้ืนท่ีดงักล่าว ในการต่อสู้กบัแรงบีบ จากฝ่ายบริหารและความ
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ไม่ยติุธรรมท่ีเกิดข้ึนดงันั้นความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนภายหลงั จึงสามารถอยูใ่น แนวเดียวกนั 
กบั กระบวนการปฏิรูปและผงัฝ่ายบริหารท่ีก าลงัเกิดข้ึน ดงัท่ีไดก้ล่าวถึงในบทท่ี IIIวา่การ
ปฏิรูปเม่ือปี 1998 ไดมี้อิทธิพลท าให้เกิดการจดัตั้งองคก์รของทรัพยากรมนุษยใ์นวงกวา้ง
และแขง็แรง ประกอบกบัโครงสร้างจากกลุ่มสงัคม และการเมืองดว้ยท าให้เกิดความ
รุนแรงตามมา 

B. กลุ่มแบ่งแยกดนิแดนและความไม่ยุติธรรมในพืน้ที่  

ข่าวลือท่ีเก่ียวกบัการแบ่งแยกดินแดนในสมยัรัฐบาล Orde Baruไดอ้ธิบาย
มาแลว้ขา้งตน้นั้น จริงๆแลว้ไม่ใช่เร่ืองใหม่ในประวติัศาสตร์ของอินโดนีเซียแต่อยา่งใด 
หลายต่อหลายคร้ังท่ีดา้ยแดงสามารถดึงออกมาจากประวติัศาสตร์แรก เร่ิมของการไดรั้บ
เอกราชท่ีเตม็ไปดว้ยการปฏิปักษต่์อรัฐบาลกลางท่ีถูกมองวา่ไม่สามารถให้ความหวงัอะไร
กบัคนในพ้ืนท่ี ได ้ ในประวติัศาสตร์ของอินโดนีเซียเคยมีกลุ่มต่อตา้นในนามของ APRA 
(Angkatan Perang Ratu Adil-นกัรบแห่งราชินียติุธรรม)ท่ีมีฐานอยูท่ี่เมืองบนัดุงและพ้ืนท่ี
ใกลเ้คียงราว ๆปี 1950ยงัมีกลุ่ม PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia – 
รัฐบาลการปฏิรูปแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย)ในราว ๆปี 1958ท่ีมีฐานอยูท่ี่สุมตรา
ตะวนัตกและในเวลาเดียวกนัก็เกิดการต่อตา้นของกลุ่ม PERMESTA (Perjuangan 
Semesta – การต่อสู้แห่งจกัรวาล)ท่ีมีฐานอยูท่ี่สุลาเวสีอูตาราหรือการต่อตา้นท่ีน าโดย Andi 
Azizท่ีเมือง Makassarเม่ือปี 1950และในเวลาไล่เล่ียกนักเ็กิดการต่อตา้นโดย RMS 
(Republik Maluku Selatan – สาธารณรัฐมาลูกูสลาตนั) ท่ีเกิดข้ึนท่ีเมืองอมับนและเซร่ัม 
กองก าลงัต่อตา้นทั้งหมดท่ีกล่าวถึงนั้นไดรั้บการปราบปรามจากรัฐบาลกลางท่ีมีอ านาจใน
ขณะนั้น แต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดท่ีรัฐบาลกลางสามารถปราบไดอ้ยา่งราบคาบ เช่นการ
ปราบปรามกลุ่ม RMSเป็นตน้ บรรดาผูน้ าและผูส้นบัสนุนองคก์รน้ีไดห้นีไปอาศยัอยูท่ี่
ประเทศเนเธอร์แลนดแ์ต่ก็ยงัคงพยายามแยกพ้ืนท่ีดงักล่าวเป็นประเทศใหม่จาก
ต่างประเทศอยูเ่ช่นเดิม  
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ในสมยัรัฐบาล Orde Baru (ปี 1966 – 1998)283การปราบปรามกลุ่มแบ่งแยก
ดินแดนยงัคงเป็นนโยบายการเมืองระดบัประเทศท่ีส าคญัท่ีท าให้อ  านาจของทหารมีมาก
ข้ึนเร่ือย ๆตามโครงสร้างของรัฐบาล ความขดัแยง้ในอาเจ่ะห์ มาลูกู ปาปัวและติมอร์
ตะวนัออกไดเ้กิดข้ึนเสมือนหน่ึงว่าไม่สามารถแกไ้ขไดด้ว้ยการเจรจา  

รัฐบาลกลางก็ท  าเสมือนวา่ทั้ง 5 พ้ืนท่ีดงักล่าวเป็นสถานท่ีปฏิบติัการทางทหาร
ในรูปของการปราบปรามฝ่ายขอแยกดินแดน ปฏิบติัการทางทหารมีการรุกคืบไป
จนกระทัง่มีโครงสร้างตั้งศูนยท์หารไปกระทัง่ระดบัหมู่บา้น284 ทั้งน้ีปฏิบติัการดงักล่าว
ด าเนินการไปประมาณ 20 – 30 ปี โดยในระยะดงักล่าวมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยา่งชดั
แจง้มาโดยตลอด  

C. สภาวะทางกฎหมายและสิทธิมนุษยชนในพืน้ที่ความขัดแย้ง 

ใน 5 พ้ืนท่ีความขดัแยง้ท่ีไดก้ล่าวถึงขา้งตน้นั้นสภาวะทางกฎหมายและสิทธิ
มนุษยชนถือไดว้า่เป็นเหตุผลหลกัท่ีท าให้ความขดัแยง้เกิดและขยายในวงกวา้ง กฎหมายท่ี
เอาเปรียบและเลือกขา้งไดถู้กน ามาใชโ้ดยเจา้หนา้ท่ีท่ีคอรัปชัน่ ท  าให้ความชัว่และความ
รุนแรงเกิดข้ึนในทุกหยอ่มหญา้ การเฉยเมยของรัฐต่อความชัว่และการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนท าให้เป็นปัญหาทางการใชก้ฎหมายในพ้ืนท่ีเหล่านั้นอยา่งรุนแรง เม่ือความ
รุนแรงไม่มีกฎหมายมาบงัคบัใช ้เม่ือนั้นก็เสมือนกบัส่งสารให้ประชาชนทราบวา่ กฎหมาย
อยูใ่นมือของทุกคนแลว้  

ในขณะเดียวกนัการบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีล าเอียงและเขา้ขา้งฝ่ายทหารในพ้ืนท่ี
ความขดัแยง้ท าให้มีการละเมิดสิทธิ มนุษยชนอยา่งรุนแรงอยูบ่่อย ๆโดยเฉพาะท่ีเมืองอา
เจ่ห์ ปาปัวและติมอร์ตะวนัออก ในสถานการณ์เช่นน้ีท าให้คดีการลกัพาตวั การจบั
ผูต้อ้งหาโดยไม่มีหมายศาล การปองร้ายและการอยติุธรรมในชั้นศาลท่ีกระท าโดยรัฐจึง
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เกิดข้ึนบ่อย ๆ บางคร้ังเสมือนหน่ึงวา่ไม่มีข่ือไม่มีแป ไม่มีกระบวนการยติุธรรมต่อความ
รุนแรงท่ีเกิดข้ึนไม่วา่จากทั้งฝ่ายทหารหรือพลเรือน  

กระบวนการยติุธรรมท่ียติุธรรมและไม่เลือกขา้งคือส่ิงท่ีไกลตวัเกินไปในพ้ืนท่ี
ความขดัแยง้ สถาบนัท่ีรักษากฎหมายเช่น ต ารวจ อยัการหรือผูพิ้พากษาก็ไม่มีความอิสระ
ในการรักษากฎหมายให้ยติุธรรมและไม่เลือกขา้ง หน าซ ้า จาก 5 พ้ืนท่ีความขดัแยง้น้ีนั้น มี
บางท่ียงัคงไม่สามารถใชก้ฎหมายไดอ้ยา่งเตม็ท่ี เช่นในอมับน แมว้า่จะอยูใ่นช่วงหลงั
สถานการณ์ไปแลว้แต่ก็ยงัไม่สามารถท่ีจะเร่ิมกระบวนการสอบสวนต่อผูท่ี้ใชค้วามรุนแรง
แต่อยา่งใด จึงดูเหมือนวาทางรัฐบาลกลางรวมถึงประชาชนยงัคงไม่ไดจ้ริงจงักบั
กระบวนการยติุธรรมมากนกั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าความขดัแยง้ทีอมับนเป็นความขดัแยง้
ระหวา่ง 2 ฝ่ายท่ีต่างก็เป็นประชาชนดว้ยกนั  

ต่างกนักบัท่ีอมับน ในความขดัแยง้ท่ีเมือง Posoนั้นทางรัฐบาลมีจุดประสงคท่ี์
จะน าผูต้อ้งสงสัยไปข้ึนศาลเพ่ือรับผิดชอบในคดีความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน แต่ผลของการ
ตดัสินก็ท  าให้เกิดความแตกแยกทางความคิดของประชาชน แมว้า่ทา้ยสุดแลว้จะตดัสิน
ประหารชีวิตผูต้อ้งหาทั้ง 3 คนก็ตาม285กระบวนการและการตดัสินขอคดีน้ีเป็นท่ีพดูถึงกนั
มากเพราะประชาชนบางส่วนถือว่าผูท่ี้ตดัสินคดีน้ีไม่มีความอิสระเพราะถูกบีบทาง
การเมืองจากฝ่ายท่ีมีความขดัแยง้ ทั้งน้ีกระบวนการการข้ึนศาลก็จดัให้มีการตดัสินคดีของ
ทหารต ารวจท่ีถูกหาวา่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัความรุนแรงในความขดัแยง้ท่ีโปโซเช่นเดียวกนั  

ตวัอยา่งอ่ืน ๆสามารถยกมาจากปัญหาอาเจ่ห์ ในคดีาาตกรรมท่ีมีการวางแผน
ล่วงหนา้ต่อ Tengku Bantaqiyah (หน่ึงในผูน้ าศาสนาท่ีข้ึนช่ือในอาเจ่ห์)และบรรดาลูกศิษย์
ของท่านนั้นทางศาลถูกหาวา่ไม่สามารถหาผูก้ระท าผิดท่ีอยูใ่นเคร่ืองแบบสีเขียวได ้ พวกท่ี
ถูกตดัสินวา่ผิดเป็นแค่ผูป้ฏิบติัการภาคสนามเท่านั้น286 เร่ืองคลา้ย ๆกนัยงัเกิดข้ึนกบัคดี
าาตกรรมนกัเคล่ือนไหวทางการเมืองของปาปัว Theys Eluayและ Aristoteles Masoka 
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เม่ือวนัท่ี 10พฤศจิกายน 2001โดยเจา้หนา้ท่ีทหารอินโดนีเซีย  การตดัสินของคดีน้ีก็ถูกมอง
วา่ตดัสินเฉพาะคนปฏิบติัภาคสนาม แต่หน่วยบนท่ีจริง ๆแลว้จะตอ้งเป็นคนรับผิดชอบ
กลบัไม่เคยถูกแตะตอ้งใด ๆเลย287 

ในทางกฎหมายของอินโดนีเซียแลว้ กลุ่มทหารจะมีศาลทหารเป็นของตวัเอง288

ซ่ึงไม่ใช่เฉพาะตดัสินคดีท่ีเก่ียวกบัอาชีพทหารแต่จะตดัสินคดีท่ีทหารท าผิดกฎหมายทัว่ไป
ดว้ย น่ีถือไดว้่าเป็นระบบการตดัสินท่ีพิเศษท่ีสุด ซ่ึงการตดัสินจะยิง่ปกปิดและเขา้ขา้งมาก
ข้ึนถา้เป็นคดีท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีความขดัแยง้ 

เม่ือดูสภาวะทางกฎหมายและสิทธิมนุษยชนท่ีมีอยู ่ ก็ถือวา่มีบทบาทส าคญัมาก
ส าหรับองคก์รให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายท่ีท างานในพ้ืนท่ีความขดัแยง้ การวิเคราะห์
ถึงสภาวะทางกฎหมายและการรับรองเร่ืองสิทธิมนุษยชนท่ีมีอยูใ่นพ้ืนท่ีท่ีองคก์รท่ีให้
ความช่วยเหลือทางกฎหมายตั้งอยูต่อ้งท าโดยด่วนเพ่ือการช่วยเหลือมีประโยชน์และเป็น
บทศึกษา เพราะวา่สภาวะทางกฎหมายมกัจะเก่ียวขอ้งกบัการดูแลดา้นสิทธิมนุษยชน 

เร่ืองท่ีตอ้งน ามาคิดส าหรับการมองถึงสภาวะทางกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
ในพ้ืนท่ีความขดัแยง้ก็คือประเภทของนกัการเมืองท่ีมีอ านาจ ณ ขณะนั้น ถา้เป็นเผด็จการ
มกัจะน ากฎหมายและท่ีเก่ียวขอ้งส าหรับปกป้องผลประโยชน์ของตวัเองและพวกพอ้ง 
และจะไม่สนใจในเร่ืองสิทธิมนุษยชนแต่อยา่งใดอินโดนีเซียมีกฎหมายรับมือสถานการณ์ 
อนัตราย มานานแลว้ ซ่ึงจะมีหวัขอ้รับมือทั้งจากสถานการณ์ฉุกเฉินและกฎอยัการศึก 
(พระราชก าหนด เพ่ือทดแทนพระราชบญัญติัฉบบัท่ี 23 ปี 1959วา่ดว้ยการยกเลิก
พระราชบญัญติัฉบบัท่ี 160 ปี 1957 และวา่ดว้ยการก าหนดสถานการณ์อนัตราย(289 ในมือ
ของการเมืองเผด็จการจะมีการก าหนดกฎหมายท่ีเป็นแนวลบอยูบ่่อยคร้ังส าหรับการ
ปกป้องสิทธิมนุษยชนในพ้ืนท่ีความขดัแยง้ ตลอดช่วงการเปล่ียนผา่นทางการเมืองของ
อินโดนีเซียโดยเฉพาะตน้ของช่วงปฏิรูปท่ีมีหวัหนา้รัฐบาลเป็นพลเรือนท่ียงัไม่มัน่คง ก็ยงั
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ไม่สามารถจดัการอะไรไดใ้นการท่ีจะยกเลิกการก าหนดสถานะของสถานการณ์ฉุกเฉิน
หรือกฎอยัการศึกในพ้ืนท่ีความขดัแยง้อยา่งอาเจ่ห์ในสมยัของรัฐบาล Abdurahman Wahid 
และ Presiden Megawati.290 

การเกิดความรุนแรงในหลาย ๆ พ้ืนท่ีท่ีก่อโดยกลุ่มท่ีเป็นองคก์รในติมอร์
ตะวนัออกและอาเจ่ห์ในสมยัรัฐบาล Orde Baru หรือใน Papua จนถึงวนัน้ีนั้นเป็นสญัญาณ
บ่งบอกอีกอยา่งหน่ึงวา่การบงัคบัใชก้ฎหมายในพ้ืนท่ีนั้น ๆ ลม้เหลว ประชาชนอยูใ่น
สภาวะการหวาดกลวัเพราะไม่มีการรับรองความปลอดภยัจากรัฐเลย เหยือ่และครอบครัว
ของความรุนแรงรู้สึกว่าไม่มีโอกาสท่ีจะไดรั้บความยติุธรรมส่วนคนอ่ืน ๆ ก็รู้สึกวา่ตวัเอง
อยูใ่นภาวะเสียง แมว้า่รัฐบาลจะประกาศให้พ้ืนท่ีเหล่านั้นดว้ยกฎอยัการศึกเป็นปี ๆ แต่
ความรู้สึกวา่ปลอดภยัหรือโอกาสท่ีจะไดรั้บความยติุธรรมกลบัเลวร้ายลงไปอีก  ประเทศ
ของตวัเองกลบัเป็นส่วนหน่ึงของอ านาจท่ีรุกรานความปลอดภยัและความยติุธรรมของ
พวกเขาท่ีไม่ไดมี้ส่วนร่วมในเหตุความขดัแยง้ กฎหมายส าหรับสถานการณ์ฉุกเฉินท่ี
ประกาศออกมากลบัมาเป็นอุปกรณ์ในการบีบบงัคบัของรัฐบาลต่อประชาชน และเป็น
เกราะก าบงัส าหรับผูล้ะเมิดสิทธิท่ีเกิดข้ึนตลอดความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน  

การบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีเอาเปรียบและการเฉยเมย(by omission) ก็เป็นหน่ึงใน
สาเหตุการเกิดความขดัแยง้ ท่ีเมือง Posoก่อนความขดัแยง้เกิดข้ึนนั้นการบงัคบัใชก้ฎหมาย
ของหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีรักษากฎหมายก็ถูกลิดรอนโดยวิธีการเฉยเมยต่อผูก้ระท าผิดและผู ้
ท่ีใชค้วามรุนแรงท่ีเป็นวงศาคณาญาติของนกัการเมืองหรือผูท่ี้นบัถือศาสนาใดศาสนาหน่ึง 
ตั้งแต่แรกเร่ิมแลว้ท่ีไม่มีการเอาจริงเอาจงักบัคดีอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึน ท าใหป้ระชาชนเกิด
ความคิดวา่กฎหมายไม่ไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของพวกเขาแลว้ ดงันั้นเม่ือความรุนแรงไดบ้าน
ปลาย การบงัคบัใชก้ฎหมายจึงไม่สามารถบงัคบัใชต่้อไปได ้ และเม่ือความรุนแรงยงัคงมี
อยู ่ฝ่ายรักษากฎหมายก็ลม้เหลวอยา่งรุนแรง 
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เม่ืออ านาจมกัถูกน าไปใช้ในทางท่ีผิด ดงันั้นประเทศชาติหรือเจา้หนา้ท่ีตอ้ง
ดูแลเพ่ือสามารถท่ีจะปกป้องและให้เกียรติต่อสิทธิของประชาชน อ านาจในสถานการณ์
ปกติก็ถูกน าไปใชใ้นทางท่ีผิดได ้ ดงันั้นจะแลว้ใหญ่ในสถานการณ์ความขดัแยง้ โดย
อตัโนมติัอยูแ่ลว้ท่ีเจา้หนา้ท่ีอินโดนีเซียจะปฏิบติัเช่นนั้น ในภาคปฏิบติั มกัจะเกิดการ
ปฏิบติัท่ีเกินไป ไม่สามารถควบคุมไดแ้ละออกนอกทางจากหนา้ท่ีหลกัของเจา้หนา้ท่ีท่ีมี
หนา้ท่ีตอ้งปกป้องประชาชน  

D. บทบาทของบุคคลที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐจะเพิม่ขึน้  

บุคคลท่ีไม่ใช่เจา้หนา้ท่ีรัฐในท่ีน้ีหมายถึงกลุ่มนกัธุรกิจและประชาชน ในดา้น
การเมืองในอินโดนีเซีย ความแตกต่างท่ีส าคญัระหว่างยคุเผด็จการกบัยคุเปล่ียนผา่นมีอยู่
ตรงท่ีบทบาทของบุคคลท่ีไม่ใช่เจา้หนา้ท่ีรัฐมีอยูจ่  านวนเท่าไรท่ีเป็นผูล้ะเมิดสิทธิ
มนุษยชน ในรัฐบาลยคุ Orde Baruบรรดานกัธุรกิจท่ีสนิทสนมกบัเจา้หนา้ทีรัฐจะเป็นผู ้
ละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนใหญ่ นกัธุรกิจกบันกัการเมืองมีผลประโยชน์แทบจะ
ร่วมกนั ความสมัพนัธ์ทางการเมืองในลกัษณะเช่นน้ีมกัจะถูกเรียกวา่ state corporatismซ่ึง
สถานการณ์เช่นน้ีรัฐจะตอ้งเป็นฝ่ายควบคุม โดยรัฐมีบทบาทในการรับรองถึงความ
ปลอดภยัและความมีวินยัทางการเมืองเพ่ือให้โลกของธุรกิจขยายตวั ส าหรับความตอ้งการ
ทัว่ไป เช่นผูท่ี้ท  าความเสียหายต่อส่ิงแวดลอ้ม ผูท่ี้ไล่ท่ีของประชาชน ความรุนแรงต่อ
คนงานโรงงาน คือตวัอยา่งบางส่วนท่ีพบบ่อยระหว่างผูมี้อ  านาจกบันกัธุรกิจท่ีเกิดข้ึนบ่อย
ในสมยัรัฐบาลเผด็จการ 

จากลกัษณะขา้งตน้ รัฐบาลยคุ Orde Baruจึงจ ากดัสิทธิของพลเรือน โดยเฉพาะ 
NGO และองคก์รรากหญา้ท่ีชอบต่อวา่รัฐบาลและจะถูกมองวา่เป็นตวัถ่วงการขยายตวัของ
เศรษฐกิจและต่อตา้นซ่ึงอ านาจ ความอิสระในดา้นการศึกษาก็ถูกจ ากดัเช่นกนั องคก์รของ
นกัศึกษาท่ีนอกร้ัวมหาวิทยาลยัจะถูกเพง่เล็งเป็นพิเศษ ส่วนองคก์รอ่ืนเช่น องคก์รท่ี
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เก่ียวกบัศาสนา องคก์รนกัศึกษาและเยาชน ทางรัฐบาล Orde Baruสามารถควบคุมและ
ดูแลดว้ยหลากหลายวิธี 

หลงั Orde Baruล่มสลายซ่ึงยคุนั้นการเมืองอ่อนแอและการเปิดกวา้งทาง
การเมืองก าลงัเร่ิมข้ึน ท าให้พลงัของประชาชนเร่ิมฟ้ืนตวั องคก์รของพลเรือนมีเกิดข้ึน
ใหม่ในทกุหยอ่มหญา้ทัว่อินโดนีเซีย การปฏิรูปทางการเมืองในอินโดนีเซียเสมือนถึงการ
เปิดกล่องวิเศษ องคก์รของประชาชนท่ีก่อนหนา้เห่ียวเฉาก็กลบัมามีชีวิตชีวา ท าให้เตม็ไป
ดว้ยองคก์รต่าง ๆ มีหลากหลายชนิดองคก์ร เสมือนหน่ึงแก่งแยง่ท่ีจะมีบทบาทในการ
ก าหนดนโยบายสาธารณะ ไม่เวน้แมแ้ต่องคก์รท่ีมีพ้ืนหลงัดา้นชาติพนัธุ์ ศาสนาและเขต
จงัหวดัท่ีใชค้  าขวญัและความรุนแรงในการน ามาซ่ึงความตอ้งการของตวัเอง ความอิสระ
ขององคก์รยิง่กวา้งข้ึนไปในลกัษณะท่ีตรงกนัขา้มกบัรัฐท่ีอ่อนแอในเร่ืองการบงัคบัใช้
กฎหมายและควบ คุมระเบียบวินยัของประชาชน บุคคลท่ีไม่ใช่เจา้หนา้ท่ีรัฐจากชาวราก
หญา้มีบทบาทส าคญัในการละเมิดสิทธิมนุษยชนในยคุเปล่ียนผา่นของการเมือง
อินโดนีเซีย การมาของพวกเขาไม่ใช่แค่เป็นตวัแทนของพวกเขาเองเท่านั้น ในหลาย ๆ
เร่ืองความส าคญัของพวกเขาใกลเ้คียงกบัความส าคญัของพลงัการเมืองเก่าท่ียงัพยายามท่ี
จะรักษาฐานะและบทบาทเหมือนในอดีต  

เพ่ือความส าคญังานช่วยเหลือทางดา้นกฎหมายในพ้ืนท่ีความขดัแยง้ ซ่ึงจ  าเป็น
ท่ีจะตอ้งสนใจเป็นพิเศษ การมีข้ึนของพวกเขาในแผนท่ีความขดัแยง้ในหลาย ๆ พ้ืนท่ี
อยา่งเช่น อมับน อาเจะห์ โปโซ ติมอร์ตะวนัออกหรือแมแ้ต่ปาปัวตอ้งการการตอบรับท่ี
ต่างกนักบัความขดัแยง้อ่ืนท่ีไม่ใช่พ้ืนท่ีความขดัแยง้ การใชเ้ร่ืองศาสนาและทอ้งถ่ินโดย
กลุ่มพลเรือนติดอาวธุในหลาย ๆพ้ืนท่ีความขดัแยง้ดงักล่าวท าให้เร่ืองความไม่ยติุธรรมท่ี
เป็นสาเหตุหลกัมีความชดัแจง้มากข้ึน ทั้งน้ีการใชเ้ร่ืองดงักล่าวมาเป็นขอ้อา้งท าให้ไดรั้บ
แรงสนบัสนุนจากชาวบา้นไดง่้าย 

 317



318 
 

E. ภารกจิการช่วยเหลอืด้านกฎหมายทางโครงสร้าง(BHS)ในพืน้ที่ความขัดแย้ง 

ในระบบและโอกาสส าคญัของการเมืองระดบัประเทศเช่นนั้น การเคล่ือนไหว
เพ่ือช่วยเหลืองดา้นกฎหมายทางโครงสร้างอยูใ่นบทบาทเป็นส่วนหน่ึงของความพยายาม
ของพลเรือนในการสร้างสนัติภาพ การประกาศแนวคิดเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชนกบัการใช้
เคร่ืองมือทางกฎหมายทอ้งถ่ิน ระดบัประเทศหรือระหวา่งประเทศ เพ่ือปกป้องชาวบา้นท่ี
เป็นเหยือ่ของความขดัแยง้  

ในฐานะท่ีเป็นหน่ึงในความเคล่ือนไหวเพ่ือสงัคม การช่วยเหลือดา้นกฎหมาย
ทางโครงสร้างในพ้ืนท่ีความขดัแยง้โดยทัว่ไปนั้นมีภารกิจดงัน้ี 

1. การปกป้องและการคืนสิทธิให้กบัประชาชนในพ้ืนท่ีความขดัแยง้ บทบาทใน
การปกป้องและการคืนสิทธิให้กบัเหยือ่ความขดัแยง้ไดท้  าในหลายวิธี ข้ึนอยูก่บัระดบั
ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน การเขา้หาอยา่งเป็นทางการหรือทางการเมืองสามารถท าไดแ้ลว้แต่
สถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัชาติหรือแมแ้ต่ระดบันานาชาติ ใน
สถานการณ์ท่ีเลวร้ายแต่กฎหมายยงัไดรั้บความเช่ือถือวา่จะสามารถแกปั้ญหาความขดัแยง้
ได ้ การเขา้หาอยา่งเป็นทางการผ่านนกักฎหมายท่ีมีช่ือเสียงจะช่วยให้ความน่าเช่ือถือของ
สงัคมต่อกฎหมายเพ่ิมมากข้ึน 

 
ในสถานการณ์ความรุนแรงท่ียงัมีขอบเขตอยา่งท่ีเกิดข้ึนในความขดัแยง้ท่ีอมั

บน สถาบนัทางกฎหมายทอ้งถ่ินไม่สามารถท าหนา้ท่ีของตวัเองไดอี้ก สงัคมไม่เช่ือระบบ
กฎหมายอีก ความรุนแรงและระดบัความกลวัก าลงัขยายกวา้งและไม่สามารถควบคุมมนั
ได ้ บรรดาผูรั้กษากฎหมายก็เป็นไปไม่ไดท่ี้จะท างานอยา่งอิสระไดอี้ก อีกทั้งอาคารท่ี
ท างานของบรรดาผูรั้กษากฎหมายก็ถูกท าลายลง ดงันั้นในสถานการณ์เช่นน้ีเพ่ือปกป้อง
การละเมิดสิทธิ การช่วยเหลือทางกฎหมายตอ้งเขา้ร่วมในความพยายามเพ่ือยติุความ
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รุนแรงในพ้ืนท่ีความขดัแยง้ บทบาทน้ีไดท้  าอยา่งจริงจงัโดย LBHเพ่ือร่วมแกไ้ขปัญหา
ความขดัแยง้ในอมับน บทบาทน้ีจะร่วมท ากิจกรรมอยา่งเช่น การลงหาขอ้มูล การพดูคุย
เพ่ือการตดัสินใจกบัทางรัฐบาลกลางและฝ่ายบริหารทอ้งถ่ิน การเปิดเวทีเพ่ือขอแรง
สนบัสนุนจากสงัคมในเร่ืองความพยายามท่ีจะยติุความรุนแรง ใชก้ารพดูคุยระหวา่งทั้ง
สองฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง การเปิดเวทีสาธารณะโดยผูน้ าและกลุ่มคนท่ีตอ้งการสนัติภาพทั้งจาก
พ้ืนท่ีเองหรือจากนอกพ้ืนท่ีความขดัแยง้  

ท่ีปาปัว อาเจ่ห์และติมอร์ตะวนัออก ท่ีความรุนแรงเกิดข้ึนโดยฉบัพลนัและเป็น
ระบบ ดงันั้น LBH ท่ีตั้งอยูใ่นจาการ์ตา้และ LBHท่ีตั้งอยูใ่กลก้บัพ้ืนท่ีความขดัแยง้จะมี
บทบาทส าคญัในการช่วยเหลือบรรดาเหยือ่และบุคคลส าคญัในทอ้งถ่ินท่ีถูกกระท ารุนแรง 
ในความขดัแยง้ดงักล่าวสถาบนัศาลยงัคงท าหนา้ท่ีของตวัเองอยูแ่ต่จริง ๆแลว้ไดถู้ก
ควบคุมโดยรัฐบาลกลางแลว้ ในสถานการณ์เช่นน้ีการช่วยเหลือจะเป็นไปอยา่งยากมากท่ี
จะสามารถคืนสิทธิของบรรดาเหยื่อและครอบครัว เพ่ือให้ไดผ้ลสูงสุดดงันั้นการช่วยเหลือ
ทางกฎหมายจะตอ้งสามารถรวมค าฟ้องร้องและเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการเมืองเพ่ือสามารถรักษา
ความมีอิสระของสถาบนัศาลท่ีมีอยู ่ ดงันั้นจึงมีการชวนประชาชนให้ช่วยกนัดูแล
กระบวนการยติุธรรมดว้ย 

ในขณะท่ีระบบการเมืองและกฎหมายทั้งจากทอ้งถ่ินและส่วนกลางไม่สามารถ
ช่วยอะไรไดใ้นการยติุความขดัแยง้และรักษาสิทธิของเหยือ่ความขดัแยง้ได ้ ดงันั้นการใช้
องคก์รจากต่างประเทศก็เป็นตวัเลือกท่ีจะตอ้งท า โดยวิธีท่ีนิยมใชก้็คือผา่นองคก์รสิทธิ
มนุษยชนของสหประชาชาติและองคก์รอ่ืน ๆ ท่ีประเทศท่ีเก่ียวขอ้งเป็นสมาชิกอยู ่

2. ฟ้ืนฟแูละสร้างความเขม้แขง็ให้กบัพลเรือนเพ่ือพวกเขาจะไดมี้บทบาทส าคญั
ในทุกขั้นตอนในการสร้างสนัติภาพในพ้ืนท่ีความขดัแยง้ ในพ้ืนท่ีความขดัแยง้ท่ีปกติแลว้
จะมีอยา่งนอ้ยสองฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเช่นความขดัแยง้ท่ีอมับนและโปโซ การช่วยเหลือ
ทางกฎหมายสามารถเป็นใบเบิกทางให้ทั้งสองฝ่ายกลบัมาฟ้ืนฟคูวามสมัพนัธ์กนัใหม่ได ้
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ขอ้ดีต่าง ๆท่ีมีอยูใ่นกฎหมายทอ้งถ่ินหรือกฎหมายของประเทศหรือแมแ้ต่ในกฎหมาย
ระหวา่งประเทศก็สามารถมาเป็นจุดเช่ือมความสมัพนัธ์ได ้ การฟ้ืนฟสูงัคมโดยการให้มี
พลงัและมีท่ียนืต่อกลุ่มสงัคมท่ีมีความขดัแยง้และไม่เคยไดรั้บโอกาสแมแ้ต่จะออกเสียง 
สงัคมในพ้ืนท่ีความขดัแยง้ท่ีรู้สึกตวัไดก่้อนก็จะท าให้การสร้างสนัติภาพกลบัคืนมาไดเ้ร็ว
ข้ึน 

บรรดาเหยือ่ความรุนแรงจากความขดัแยง้ คนอพยพ ผูห้ญิง นกัวิชาการ ส่ือ 
ผูน้  าทางศาสนาหรือเยาวชนก็คือบุคคลท่ีสามารถรวมตวักนัเป็นองคก์รในลกัษณะ 
pressure group และในขณะเดียวกนักส็ามารถเป็นตวัถ่วงดุลอ านาจทางการเมืองของความ
ขดัแยง้โดยเฉพาะต่อกลุ่มท่ีนิยมความรุนแรง หนา้ท่ีขององคก์รช่วยเหลือทางกฎหมายก็คือ
จดัให้พวกเขาเหล่านั้นไดพ้บปะกนัและเป็นท่ีปรึกษาให้พวกเขากลา้ท่ีจะแสดงความ
คิดเห็นถึงอนาคตของการสร้างสนัติภาพในพ้ืนท่ีของพวกเขาแลว้พยายามหากลุ่มอ่ืนมาเขา้
ร่วมเพ่ิมเติม 

ในสถานการณ์ความขดัแยง้ความคิดเห็นของคนทัว่ไปและส่ือจะมีอิทธิพลจาก
กลุ่มท่ีมีความขดัแยง้ ส่ือมกัจะเป็นเคร่ืองมือในการเปิดเวทีหรือโาษณาชวนเช่ือ ดงันั้น
ความคิดเห็นในเร่ืองสนัติภาพจึงจอดโดยไม่ตอ้งแจว เสียงของบรรดาเหยือ่และกลุ่มท่ีไม่
ตอ้งการสงครามมกัจะหายไปกบัสายลม ดงันั้นจึงส าคญัเป็นอยา่งยิง่ท่ีองคก์รช่วยเหลือ
ทางกฎหมายจะเขา้มามีเอ่ียวในความพยายามคืนสนามการเมืองและฟ้ืนฟใูห้พวกเขามี
ความเช่ือมัน่ในตวัเองเพ่ิมข้ึนเพ่ือท่ีจะร่วมสนบัสนุนกระบวนการสนัติภาพ 

การละลายความเฉยเมยของเหยื่อความขดัแยง้สามารถกระท าไดโ้ดยการขยาย
ความร่วมมือกบัพลเรือนจากประเทศต่าง ๆเพ่ือก่อให้เกิดความรู้สึกเดียวกนัและไดรั้บการ
สนบัสนุนจากนานาชาติ ความพยายามของชาวติมอร์ตะวนัออก อาเจะห์และอมับนในการ
สร้างความรู้สึกเดียวกนักบันานาชาติจึงเป็นบทเรียนส าคญัอีกบทหน่ึง 
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3. ผลกัดนัระบบกฎหมายใหก้ลบัมามีบทบาทเหมือนเดิมเพื่อปกป้องและให้
เกียรติต่อสิทธิมนุษยชนในพ้ืนท่ีความขดัแยง้ ตั้งแต่เขา้สู่สถานการณ์ท่ีเลวร้าย ความ
รุนแรงท่ีมีขอบเขต จนถึงความรุนแรงท่ีเลวร้ายอยา่งยิ่งนั้นท าให้ระบบกฎหมายในพ้ืนท่ี
ความขดัแยง้ตอ้งประสพกบัการต่อตา้นท่ีนบัวนัจะรุนแรงข้ึนไปเร่ือย ๆ ความลม้เหลวใน
การบงัคบัใชก้ฎหมายในสถานการณ์เลวร้ายจะมีผลท าให้ระบบกฎหมายอ่อนแอใน
ลกัษณะลูกโซ่ สถานการณ์น้ีจะเป็นเง่ือนไขผลกัดนั (acceleration factor)ท าให้ความ
รุนแรงในพ้ืนท่ีความขดัแยง้เพ่ิมข้ึน หากอาศยัประสบการณ์ของอินโดนีเซียแลว้ เม่ือความ
ขดัแยง้เขา้สู่สถานการณ์ความรุนแรงท่ีมีขอบเขตและความรุนแรงท่ีเลวร้ายอยา่งยิ่งก็จะมี
การประกาศใชส้ถานการณ์ฉุกเฉินหรือกฎอยัการศึก ประกาศสงคราม แต่ในความเป็นจริง
แลว้การประกาศใชด้งักล่าวในสมยัรัฐบาลเผด็จการเป็นการส าแดงถึงอ านาจเพ่ือยกระดบั
การเมืองของเขาทั้งในระดบัทอ้งถ่ินและระดบัชาติ จุดประสงคแ์รกในการก าหนดสถานะ
ฉุกเฉินกเ็พ่ือท่ีจะจดัการกบัสถานการณ์ให้กลบัสงบสุขแบบเดิมแต่กลบัเป็นตรงกนัขา้ม 
ดงันั้นการตรวจสอบและการอภิปรายถึงการก าหนดกฎหมายสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นเป็น
ยทุธวิธีท่ีจะช่วยไม่ให้เป็นการน าไปใชก้ฎหมายในทางท่ีไม่ถูกตอ้ง 

ณ ตรงน้ีจึงมีความส าคญัเป็นอยา่งยิ่งท่ีทางทนายความดา้นสิทธิมนุษยชนจะ
อา้งถึงแนวทางของกฎหมายระหว่างประเทศท่ีวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน กลุ่มเคล่ือนไหวเพ่ือ
การช่วยเหลือดา้นกฎหมายทางโครงสร้างตอ้งพยายามอยูต่ลอดเวลาเพ่ือสญัญาระหวา่ง
ประเทศในการปกป้องสิทธิมนุษยชนจะไม่ต  ่าไปกว่าขอบเขตท่ีต ่าสุดในการปกป้องและ
ให้เกียรติต่อสิทธิมนุษยชน ระบบกฎหมายตอ้งสามารถปกป้องสิทธิขน้พ้ืนฐานของ
ประชาชน โดยเฉพาะสิทธิท่ีไม่สามารถเฉยเมยไดไ้ม่วา่ดว้ยเหตุผลใดก็ตาม แมจ้ะอยูใ่น
ภาวะสงครามหรือความขดัแยง้ตาม(non-derogable rights)291.  

ในสถานการณ์หลงัเกิดความขดัแยง้ วิธีการท างานของกลุ่มเคล่ือนไหวเพ่ือการ
ช่วยเหลือดา้นกฎหมายทางโครงสร้างจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งมีการวิเคราะห์ถึงสถานการณ์
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การบงัคบัใชก้ฎหมายและสิทธิมนุษยชนในพ้ืนท่ีท างานและในขณะเดียวกนัก็ตอ้งวาง
วิธีการกลบัมาบงัคบัใชก้ฎหมายให้เหมือนเดิมให้ได ้ การกระจายระบบ Early Warning 
and Early Response ofConflict ในพ้ืนท่ีหลงัเกิดความขดัแยง้อยา่งเช่นท่ีอมับน (Maluku) 
ท่ี Nusa Tenggara Timur (ติมอร์ตะวนัออก) และ เมือง Posoคือหน่ึงในรูปแบบของการ
เล่ียงความขดัแยง้ท่ีสุดทา้ยแลว้ก็จะมีจุดหมายเพ่ือเล่ียงการเกิดข้ึนของการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน292. 

องคก์รให้ความช่วยเหลือดา้นกฎหมายคือกลุ่มท่ีมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งส ารวจ
ระดบัการมีอิสระของศาล และสถานการณ์การให้เกียรติต่อสิทธิมนุษยชนในพ้ืนท่ีความ
ขดัแยง้ การส ารวจเช่นน้ีจะเป็นการดีมากถา้สามารถกระท าไดเ้ป็นระยะ ๆเพ่ือคนทัว่ไป
และรัฐบาลสามารถรับรู้วา่จริง ๆแลว้มีอะไรเกิดข้ึนกบัทั้งสองอยา่งขา้งตน้ การหาขอ้มูล
เก่ียวกบัเหตุการณ์ความรุนแรงและคดีการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีความ
ขดัแยง้และประเทศชาติมองปัญหาน้ีอยา่งไรซึงตอ้งกระท าในลกัษณะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของ
การท างานขา้งตน้ วิธีน้ีจะกระท าโดยองคก์รต่าง ๆท่ีเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชนและกลุ่มให้
ความช่วยเหลือทางดา้นกฎหมายในทุก ๆพ้ืนท่ีความขดัแยง้ท่ีไดก้ล่าวถึงในหนงัสือเล่มน้ี
ไปแลว้ 

F. คุณค่าและพืน้ฐานการช่วยเหลอืด้านกฎหมายในพืน้ที่ความขัดแย้ง 

องคก์รช่วยเหลือดา้นกฎหมายไดรั้บความไวว้างใจท่ีส าคญัในการขยายการ
ช่วยเหลือดา้นกฎหมายทางโครงสร้างในพ้ืนท่ีความขดัแยง้ ความไวว้างใจดงักล่าวรวมถึง
ให้พยายามลดความรุนแรงและสร้างท่ียนืให้กบัคนทัว่ไปเพ่ือสร้างสนัติภาพ ในการ
ด าเนินการตามความไวว้างใจน้ีนั้นทางองคก์รช่วยเหลือดา้นกฎหมายตอ้งรับบทบาทเพ่ือ
เป็นหน่ึงในผูแ้สดงท่ีผลกัดนัเพ่ือขบัเคล่ือนผลและแนวทางท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการ
สนัติภาพ ดงัน้ี 
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1. ไม่เอาความรุนแรง ความขดัแยง้ไม่สามารถหมดไปไดถ้า้ความรุนแรงยงัไม่ยติุ 
การช่วยเหลือทางกฎหมายตอ้งมีบทบาทส าคญัในการพยายามหยดุความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน
และท าลายวงจรความรุนแรงท่ีไดเ้กิดข้ึนในพ้ืนท่ีความขดัแยง้ ดงันั้นองคก์รช่วยเหลือดา้น
กฎหมายสามารถหาทางเลือกและรวบรวมความพยายามของหลายฝ่ายทั้งจากฝ่ายท่ีขดัแยง้
หรือจากฝ่ายท่ีตอ้งการสนัติภาพเพื่อสามารถท่ีจะหยดุความรุนแรงลงไดแ้ละหาทางออก
เพ่ือสนัติภาพจากความขดัแยง้ท่ีมีอยู ่ ทุกความพยายามสามารถท่ีจะพิจารณาจากกฎของ
ชุมชนกฎหมายในประเทศ หรือแมแ้ต่กฎหมายระหวา่งประเทศ การใชแ้นวทางน้ีก็เพ่ือ
เป็นการเอาใจใส่ร่วมกนัในการคล่ีคลายความขดัแยง้ และจะสามารถรับไดจ้ากทุกฝ่าย
เน่ืองจากเพราะแนวทางน้ีมาจากทุกฝ่าย ในสถานการณ์ความรุนแรงท่ียงัต  ่าอยู ่
กระบวนการในการสร้างสนัติภาพก็มีโอกาสส าเร็จไดม้ากกวา่ ในสถานการณ์ความรุนแรง
ท่ียงัต  ่าอยูเ่ช่นกนั จะท าให้ความอิสระของพลเรือนมีมากข้ึน 
2. อยู่บนรากฐานของค าว่าสิทธิมนุษยชน เม่ืออิงจากคุณค่าของค าว่าสิทธิ
มนุษยชนท่ีมาจากกฎหมายในประเทศ กฎของชุมชนและกระทัง่กฎหมายระหวา่ง ประเทศ
ท าให้หน่ึงในความน่าเช่ือถือขององคก์รช่วยเหลือทางกฎหมายนัน่ก็คือ วางอยูบ่นรากฐาน
ของกฎหมายท่ีใชใ้นประเทศหรือกฎของชุมชนหรือกฎหมายระหวา่งประเทศท่ียกค าวา่
สิทธิมนุษยชนให้อยูเ่หนืออ่ืนใด น่ีจึงท าให้การช่วยเหลือทางกฎหมายยากต่อการขดัขวง
ของฝ่ายท่ีไม่เห็นดว้ย และจะไม่มีเหตุผลใด ๆทั้งส้ินในการท่ีจะคดัคา้นไดเ้พราะถือเป็น
ส่วนหน่ึงของกฎหมายของประเทศท่ีเป็นประชาธิปไตยอยูแ่ลว้ 
3. Do No Harm Principleส่ิงส าคญัส าหรับบรรดาผูช่้วยเหลือทางกฎหมายใน
พ้ืนท่ีความขดัแยง้ ก็คือ ตอ้งระมดัระวงัในการตดัสินใจในการลงมือช่วยเหลือทางดา้น
กฎหมาย การระมดัระวงัน้ีเป็นส่ิงจ าเป็นเป็นอยา่งมากต่อความพยายามในการคล่ีคลาย
ความขดัแยง้ซ่ึงจะไม่ท  าให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปอีกและไม่ท  าให้ความรุนแรงขยายไป
ในวงกวา้งไปอีกและไม่ท  าให้แผลของความขดัแยง้ลึกลงไปอีกในภาคปฏิบติันั้นแนวคิดน้ี
จึงถูกย  ้าเนน้เป็นอยา่งมากดงันั้นความเขา้ใจอยา่งถ่องแทต่้อความขดัแยง้ท่ีก าลงัเกิดข้ึนเป็น
ส่ิงบงัคบัส าหรับใครก็ตามท่ีจะท างานในฐานะผูช่้วยเหลือทางดา้นกฎหมายในพ้ืนท่ีความ
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ขดัแยง้ ในทางท่ีดีนั้นผูช่้วยเหลือทางดา้นกฎหมายจึงตอ้งมีแนวทางการท างานและ
ลกัษณะมาตรฐานท่ีน าพ้ืนฐานของถ่ินนั้น ๆมาใช ้
4. มีหลกัปฏิบติัเพ่ือเขา้ขา้งฝ่ายท่ีไม่มีส่วนไดส่้วนเสีย เพราะการช่วยเหลือดา้น
กฎหมายทางโครงสร้างเกิดข้ึนจากการเขา้ขา้งต่อฝ่ายท่ีไม่มีส่วนไดส่้วนเสียอยูแ่ลว้ ดงันั้น
งานช่วยเหลือทางดา้นกฎหมายจึงตอ้งมุ่งเป้าไปยงัความพยายามท่ีจะปกป้องสิทธิ
มนุษยชนของกลุ่มท่ีไม่มีส่วนไดส่้วนเหลือในพ้ืนท่ีความขดัแยง้เป็นหลกั แลว้ใครบา้งท่ีจะ
ถูกเรียกวา่เป็นฝ่ายท่ีไม่มีส่วนไดส่้วนเสียในพ้ืนท่ีความขดัแยง้?น่ีก็ข้ึนอยูก่บัผลของการ
ส ารวจต่อความขดัแยง้ท่ีมีอยูใ่นพ้ืนท่ีจากประสบการณ์จริง ในพ้ืนท่ีความขดัแยง้ใน
ประเทศอินโดนีเซียแลว้ ฝ่ายท่ีถูกจดัให้อยูใ่นกลุ่มท่ีไม่มีส่วนไดส่้วนเสียในความขดัแยง้ ก็
คือ เด็กและสตรี ผูล้ี้ภยั ชนส่วนนอ้ยท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีนั้น ๆท่ีมกัจะถูกบงัคบัใหฝั้กใฝ่ฝ่ายใด
ฝ่ายหน่ึงและ เหยือ่ของการละเมิดสิทธิมนุษยชนพร้อมครอบครัว 
5. ท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ ในการใหก้ารบริการของการช่วยเหลือทางกฎหมายจะไม่ให้
เอาเปรียบบุคคลหรือกลุ่มคนโดยมีพ้ืนฐานมาจากความเช่ือ เผา่พนัธุ์ ชาติพนัธ์ุและ
ความชอบทางการเมือง ดงันั้นการเลือกท่ีจะให้ความช่วยเหลือต่อกลุ่มท่ีไม่มีส่วนไดส่้วน
เสียจะท าให้ตรงเป้าหมายไดม้ากข้ึน อยา่งในกรณีของอมับนเป็นตน้ ทาง LBHวางตวัห่าง
ให้เท่า ๆกนัในการให้บริการกบัทั้งฝ่ายมุสลิมหรือคริสตท์ั้งการให้บริการต่อผูน้ าศาสนา 
ผูน้ าเยาวชน นกัวิชาการ กลุ่มผูห้ญิงและผูล้ี้ภยั แมแ้ต่กลุ่มนกักฎหมายจากทั้งสองฝ่าย
เพ่ือท่ีจะตกลงร่วมกนัในการท่ีจะยติุความรุนแรง รวมถึงการจดัตั้งองคก์รช่วยเหลือทาง
กฎหมายร่วมกนัเพ่ือดูแลปัญหาดา้นกฎหมายภายหลงัสถานการณ์ความขดัแยง้ 
6. ความเท่าเทียมและความสมัพนัธ์ระหว่างผูท้  างานช่วยเหลือดา้นกฎหมายกบั
บุคคลท่ีไดรั้บการช่วยเหลือนั้นให้มีความรู้สึกวา่อยูใ่นฐานะท่ีเท่าเทียมกนั การท างาน
ช่วยเหลือดา้นกฎหมายนั้นไม่ไดต้ั้งข้ึนมาดว้ยแนวคิดการให้ทานทางอาชีพดว้ย
ความสมัพนัธ์แบบ patron-clienแต่อยา่งใดไม่ แต่ตรงกนัขา้มเพราะตอ้งวางตวัให้เป็น
การศึกษาร่วมกนัเพ่ือร่วมกนัเปล่ียนแปลงสงัคม งานช่วยเหลือดา้นกฎหมายก็ตอ้งส่งเสริม
ให้คนท่ีรับการช่วยเหลือสามารถเขา้ใจสิทธิของตวัเองและเขา้มาอยูใ่นวงลอ้ของการ
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เคล่ือนเพ่ือสร้างสังคมให้เกิดความยติุธรรมและสนัติภาพมากยิ่งข้ึน ผลของการในแนวคิด
น้ีจะท าให้องคก์รช่วยเหลือดา้นกฎหมายตอ้งบงัคบัให้มีการศึกษาร่วมกนัระหวา่งผูท้  างาน
ช่วยเหลือดา้นกฎหมายกบับุคคลท่ีไดรั้บการช่วยเหลือโดยการแลกเปล่ียนความรู้และความ
ถนดัจากทั้งสองฝ่าย ในการตดัสินใจท่ีเก่ียวกบัทางกฎหมายก็ตอ้งเป็นการตดัสินใจร่วมกนั
เช่นกนั 
 

G. ยุทธวธีิพืน้ฐานในการช่วยเหลอืด้านกฎหมายโครงสร้างในพืน้ที่ความขัดแย้ง 

ท่ามกลางการถูกจ ากดัความเป็นอิสระในการแสดงออกและการขยายในวง
กวา้งของบรรยากาศแห่งความกลวัท่ีมีอิทธิพลเหนือชาวบา้นในพ้ืนท่ีความขดัแยง้ การ
ด าเนินงานการช่วยเหลือดา้นกฎหมายจึงเป็นงานท่ีเตม็ไปดว้ยความทา้ทาย  

ยทุธวิธีการช่วยเหลือดา้นกฎหมายในพ้ืนท่ีความขดัแยง้ในสมยัรัฐบาลเผด็จการ
มีความทา้ทายและโอกาสท่ีแตก ต่าง กบัความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในยคุท่ีเปิดกวา้งซ่ึงมีความ
อิสระในการแสดงออกและมีท่ียนืท่ีกวา้งกวา่  

 ความทา้ทายและโอกาสท่ีองคก์รช่วยเหลือดา้นสงัคมตอ้งพานพบก็แตกต่างกนั
ระหวา่งพ้ืนท่ีความขดัแยง้ท่ีเกิดความขดัแยง้ระหวา่งชนชั้นกบัพ้ืนท่ีความขดัแยง้ท่ีเกิด
ความขดัแยง้ระหว่างประชาชนดว้ยกนัเอง  

ความแตกต่างของความทา้ทายและโอกาสน้ีจ าเป็นตอ้งมีวิธีในการช่วยเหลือทาง
กฎหมายท่ีแตกต่างเช่นกนั ความขดัแยง้ให้ 5 พ้ืนท่ีในอินโดนีเซียท่ีเป็นบทศึกษาใน
หนงัสือเล่มน้ีนั้นมีค  าอธิบายและความเคล่ือนไหวท่ีเป็นเฉพาะของตวัเองแมว้่าจะมีวิธีการ
ช่วยเหลือดา้นกฎหมายท่ีไม่เหมือนกนัเสียทีเดียวระหวา่งทั้ง 5 พ้ืนท่ีความขดัแยง้ดงักล่าว 
แต่โดยภาพรวมแลว้จะมียทุธวิธีดงัน้ี 
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1. งานช่วยเหลือดา้นกฎหมายในพ้ืนท่ีความขดัแยง้มีอิทธิพลเป็นอยา่งมากจาก
สถานการณ์สงัคมและการเมืองในพ้ืนท่ีความขดัแยง้ดงักล่าวและจากสถานการณ์สังคม
และการเมืองของประเทศท่ีพ้ืนท่ีความขดัแยง้นั้นตั้งอยู ่ 

เม่ือเกิดความขดัแยง้ในพ้ืนท่ีหน่ึงของประเทศหน่ึง สถานการณ์สงัคมและ
การเมืองในพ้ืนท่ีนั้นก็มกัจะเป็นไปในทิศทางเดียวกบัสถานการณ์สงัคมและการเมืองของ
รัฐบาลส่วนกลางท่ีมีทั้งแบบรวมศูนยห์รือแบบกระจ่ายอ านาจ ซ่ึงทั้งหมดนั้นมีความ
เก่ียวขอ้งท่ีต่างกนักบัยทุธวิธีการช่วยเหลือดา้นกฎหมายในพ้ืนท่ีนั้น ๆ นอกจากนั้นระบบ
การเมืองของแต่ละประเทศท่ีมีทั้งเผด็จการหรือประชาธิปไตยก็จะมีความเก่ียวขอ้งท่ี
ต่างกนัเช่นกนักบัยทุธวิธีในการช่วยเหลือดา้นกฎหมายในพ้ืนท่ีความขดัแยง้ 

ความเก่ียวขอ้งท่ีต่างกนัน้ีเน่ืองมาจากความแตกต่างของโอกาสและความทา้
ทายในการสร้างสนัติภาพตามท่ีมีอยูใ่นแต่ละระบบการบริหารหรือระบบของ
การเมืองในขณะนั้น 

2. ตอ้งมีพ้ืนฐานจากการวิเคราะห์ท่ีตรงประเด็นเก่ียวกบัแผนท่ีความขดัแยง้และ
อตัราเส่ียงของการช่วยเหลือท่ีจะท ากนั  

การวิเคราะห์แผนท่ีความขดัแยง้จ าเป็นท่ีจะตอ้งท าข้ึนตั้งแต่เร่ิมแรกเพราะวา่
การให้ความช่วยเหลือดา้นกฎหมายจ าเป็นตอ้งคิดอยา่งรอบคอบวา่ใครบา้งท่ีจะเรียกมา
เป็นพวกได ้ ใครบา้งท่ีจะตอ้งเขา้ใกลแ้ละดว้ยวิธีการใด ใครบา้งท่ีตอ้งเจอและดว้ยวิธีการ
ใด รวมถึงพนกังานและอุปกรณ์อะไรบา้งท่ีจะตอ้งน าไปใชเ้พ่ือช่วยในการให้ความ
ช่วยเหลือดา้นกฎหมายในพ้ืนท่ีนั้น ๆ นอกจากนั้นการวิเคราะห์ถึงการเส่ียงก็จ  าเป็นท่ี
จะตอ้งท าดว้ยเพ่ือให้รู้ เช่นความเป็นไปไดใ้นการโดนตอบโตจ้ากฝ่ายท่ีไม่เห็นดว้ยต่อการ
ช่วยเหลือดา้นกฎหมาย รวมถึงการเส่ียงต่อความเป็นไปไดท่ี้สถานการณ์ความขดัแยง้จะ
เลวร้ายลงไปอีกและผลกระทบต่อการมีขององคก์รช่วยเหลือดา้นกฎหมายในพ้ืนท่ีความ
ขดัแยง้และหมูช่นท่ีเก่ียวชอ้งในกระบวนการช่วยเหลือทางกฎหมาย 
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3. การช่วยเหลือทางกฎหมายในพ้ืนท่ีความขดัแยง้เป็นส่วนหน่ึงจากการปกป้อง
สิทธิมนุษยชน 
การฟ้ืนฟดูา้นกฎหมายท่ีกระท าข้ึนในพ้ืนท่ีท่ีมีสถานการณ์ความรุนแรงท่ี

หลากหลายและระดบัการปกป้องดา้นสิทธิมนุษยชนต ่า การใชป้ระโยชน์จากกฎระเบียบ 
ขั้นตอนและองคก์รทางกฎหมายเป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุดถา้องคก์รทางกฎหมายนั้นยงั
สามารถท าหนา้ท่ีของตวัเองได ้ การช่วยเหลือดา้นกฎหมายจะให้เป็นคร้ังคราวโดยเฉพาะ
ถา้ความขดัแยง้นั้นมีพลงัหรือเก่ียวขอ้งกบัความขดัแยง้ระหวา่งกลุ่มคน เช่นในกรณีของ
อมับน การเลือกระบบกฎหมายท่ีจะใชง้านตอ้งไม่วางขอบเขตเฉพาะท่ีเป็นกฎหมาย
ระดบัประเทศแต่ตอ้งดูจากกฎของชุมชนดว้ย ในกรณีในประเทศอินโดนีเซียนั้นเช่นการ
ใชป้ระโยชน์จากกฎทอ้งถ่ิน (customary law)ในการคล่ีคลายความขดัแยง้อมับน ซ่ึงถูก
มองว่าเป็นทางเลือกท่ีเหมาะอยา่งยิง่ ส่วนกฎหมายระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนก็
สามารถใชเ้ป็นแหล่งอา้งอิงในการปกป้องสิทธิของประชาชนไดเ้ช่นกนั การน าเอา
กฎหมายระหวา่งประเทศมาใชน้ี้จะมีประโยชน์เป็นอยา่งมากในการเพ่ิมบทบาทในการ
ปกป้องดา้นสิทธิมนุษยชน 

4. ความขดัแยง้เป็นสถานการณ์ทางสังคมและการเมืองท่ีเฉพาะท่ีตอ้งการการตอบรับท่ี
เฉพาะเช่นกนัจากองคก์รช่วยเหลือทางกฎหมายท่ีปฏิบติังานในความขดัแยง้ดงักล่าว 

ความสามารถขององคก์รช่วยเหลือดา้นกฎหมายท่ีตอ้งการให้ท  างานในพ้ืนท่ี
ความขดัแยง้มีความแตกต่างกบัความสามารถขององคก์รช่วยเหลือดา้นกฎหมายในพ้ืนท่ี
ปกติแน่นอน ดงันั้นเพ่ือให้สมกบัความหวงัของสังคมองคก์รช่วยเหลือดา้นกฎหมายใน
พ้ืนท่ีความขดัแยง้จึงตอ้งวางยทุธวิธีและวางคนท่ีมีความสามารถซ่ึงเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นอยา่ง
มาก การอธิบายถึงบทบาทและความสามารถท่ีจ าเป็นตอ้งงดัมาใชถื้อวา่จ  าเป็นเป็นอยา่ง
มากเพ่ือองคก์รช่วยเหลือทางสงัคมยงัคงยนืหยดัต่อความทา้ทายท่ีขยายในวงกวา้งข้ึนใน
พ้ืนท่ีความขดัแยง้นั้น ๆ  
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H. ความช่วยเหลอืทางด้านกฎหมายที่ขึน้อยู่กบัระดบัของความขดัแยง้ 

 ลกัษณะของวิกฤตมีลกัษณะท่ีเป็นสะพานระหวา่งพ้ืนท่ีท่ีเส่ียงต่อความขดัแยง้
ไปสู่พ้ืนท่ีความขดัแยง้ ดว้ยลกัษณะเช่นน้ีเช่นน้ีจะมีตวับ่งช้ีท่ีสามารถน ามาเป็นขอ้ก าหนด
ในการเป็นระดบัของวิกฤตไดด้งัน้ี 

1. เฉยเมยต่อการมีของการเคล่ือนไหวขององคก์รทีเนน้กระบวนการฟ้องร้องท่ีได้
กระท าข้ึน 

2. การใชค้วามรุนแรงเร่ิมใชใ้นลกัษณะท่ีเป็นระยะ ๆ หรือเป็นประจ าและเป็น
ระบบในกระบวนการฟ้องร้องระหวา่งกลุ่มท่ีขดัแยง้ 
 
ในลกัษณะน้ีปัญหาดา้นกฎหมายและสิทธิมนุษยชนท่ีประสบอยูม่กัจะ

ประกอบไปดว้ย การประกอบอาชญากรรมทัว่ไปท่ีเพ่ิมความเขม้ขน้ข้ึน การลกัพาตวั การ
ท าร้ายร่างกาย การา่าหรือการจบัเขา้ห้องขงัตามใจชอบ แต่อยา่งไรก็ตามในรูปลกัษณ์น้ียงั
มีโอกาสท่ีจะใชป้ระโยชน์เพ่ือคล่ีคลายความขดัแยง้ ยกตวัอยา่งเช่น ยงัคงมีบางฝ่ายท่ี
สามารถและพร้อมท่ีจะอยูต่รงกลางของความขดัแยง้ โครงสร้างของรัฐบาลและการบงัคบั
ใชก้ฎหมายยงัท าหน้าท่ีของตวัเองไดอ้ยู ่ เจา้หนา้ท่ียงัรักษากฎหมายและสิทธิมนุษยชน 
และชาวบา้นยงัคงมีอิสระในเร่ืองบางอยา่งได ้ เช่นอิสระในการเดินทาง การแสดงออกและ
การชุมนุม 

 ในรูปลกัษณ์ของวิกฤตน้ียทุธวิธีหลกักคื็อความพยายามอยา่งเตม็ความสามารถ
ในการสร้างความเช่ือมัน่ของประชาชนต่อระบบกฎหมายท่ีบงัคบัใชอ้ยู ่ ขั้นตอนน้ีจะ
ส าคญัมากเพราะเม่ือลม้เหลวในการสร้างความเช่ือมัน่ให้ชุมชนต่อการบงัคบัใชก้ฎหมาย
แลว้ สถานการณ์จะมุ่งไปสู่ความวุน่วายท่ียากต่อการป้องกนั 
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องคก์รช่วยเหลือดา้นกฎหมายตอ้งวางตวัเองเสมือนหน่ึงผูต้รวจสอบและบีบ
ให้ภาครัฐน ากฎหมายท่ีสอดคลอ้ง ท่ียติุธรรมและไม่เขา้ขา้งเพ่ือปกป้องสิทธิของ
ประชาชน ในขณะเดียวกนัการรักษากฎหมายดงักล่าวก็จ  าเป็นเพ่ือรักษาเกียรติของสถาบนั
ต่าง ๆท่ีท าหนา้ท่ีรักษากฎหมาย ในการด าเนินการในบทบาทดงักล่าว กิจกรรมของทนาย
ทั้งหลายท่ีจะตอ้งท ามีดงัน้ี 

a) การสอดส่องถึงขอ้มูลอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึน การสอดส่องน้ีเพ่ือเป็นการเพ่ิม
ฐานขอ้มูล (database)ท่ีสามารถน ามาเป็นแหล่งอา้งอิงเพ่ือวิเคราะห์ความน่าจะเป็นของ
ความรุนแรงท่ีจะเกิดข้ึนในบางช่วงเวลาได ้ การวิเคราะห์น้ีจ  าเป็นมากท่ีตอ้งประกาศให้คน
ทัว่ไปรับทราบเพ่ือเป็นสญัญาณเตือนแต่เน่ิน ๆให้กบัประชาชนหรือให้ต่อรัฐบาล 
b) พยายามท าในหลายๆแบบทั้งassessmentโพลส ารวจ(polling)หรือ การส ารวจ 
เพ่ือดูว่าจริง ๆแลว้ความพยายามในการสร้างสนัติภาพไดรั้บการสนบัสนุนจากประชาชน
มากแค่ไหนและจากประชาชนกลุ่มไหนท่ีต่อตา้นและสนบัสนุนการบงัคบัใชก้ฎหมาย 
การยติุความรุนแรงและการสร้างสนัติภาพ ผลจากกิจกรรมขา้งตน้จ าเป็นมากในการรู้จกั
ฝ่ายสนบัสนุนและฝ่ายต่อตา้น พร้อมกนันั้นก็จ  าเป็นอีกเช่นกนัท่ีจะใชเ้ป็นแหล่งอา้งอิงใน
การขยายยทุธวิธีการเป็นองคก์รของประชาชนและการส่ือสารในเร่ืองการฟ้องร้องดา้น
สิทธิมนุษยชนในพ้ืนท่ีความขดัแยง้  
c) การสอดส่องและการตรวจสอบหาขอ้เทจ็จริงต่อคดีละเมิดสิทธิมนุษยชนและ
ผลกัดนัให้รัฐบาลกลางท าหนา้ท่ีปกป้องสิทธิของประชาชนและท าหนา้ท่ีรักษากฎหมาย
อยา่งเขม้แขง็ ยติุธรรมและไม่เลือกขา้ง ในหลาย ๆดคีของการละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้น
องคก์รช่วยเหลือดา้นกฎหมายจ าเป็นตอ้งผลกัดนัให้รัฐบาลตั้งทีมตรวจสอบขอ้เทจ็จริงท่ี
อิสระ โดยปกติแลว้ทีมน้ีจะประกอบไปดว้ยเจา้หนา้ทีรัฐและพลเรือน ความอิสระเป็น
ส่ิงจ าเป็นในการเพ่ิมความน่าเช่ือถือของผลของการตรวจสอบขอ้เทจ็จริงนั้น ๆ ถา้หากวา่
ทางรัฐบาลไม่ตอบรับในการจดัตั้งทีมอิสระแลว้ทางองคก์รช่วยเหลือดา้นกฎหมายตอ้งรีบ
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ตั้งทีมอิสระโดยเร็วจากพลเรือนอยา่งเดียวดว้ยการขอร้องบุคคลท่ีมีความสามารถและ
มนุษยสมัพนัธ์ดีเพ่ือมาเป็นสมาชิกทีมอิสระดงักล่าว 
d) การรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกบัความจ าเป็นในการบงัคบัใช้
กฎหมายท่ียติุธรรมและไม่เลือกขา้ง ความคิดเห็นของประชาชนตอ้งไปในทิศทางท่ีปฏิเสธ
ความรุนแรงในทุกวิถีทาง กิจกรรมน้ีเพ่ือลดความชอบธรรมของทุกประเภทความรุนแรงท่ี
เกิดข้ึนในพ้ืนท่ีความขดัแยง้และเพ่ือขยายแรงสนบัสนุนจากประชาชนในการยติุความ
รุนแรงและให้มีการบงัคบัใชก้ฎหมาย 
e) เป็นท่ีปรึกษาทางกฎหมายอยา่งจริงจงัต่อเหยือ่หรือครอบครัวของเหยือ่ กา้วยา่ง
น้ีจ  าเป็นมากโดยเฉพาะถา้ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัประชาชนสองฝ่าย การเขา้ขา้ง
ฝ่ังเหยือ่จะจ าเป็นเพ่ือรักษาจุดหมายขององคก์รช่วยเหลือทางกฎหมาย ท่ีปรึกษาทาง
กฎหมายน้ีจะให้ทั้งในกระบวนการฟ้องร้องหรือไม่ฟ้องร้องก็ตาม  
f) ผลกัดนัและอุม้ชูกระบวนการเป็นคนกลางระหวา่งทั้งสองฝ่ายท่ีขดัแยง้ 
g) การขยายขีดความสามารถให้กบัประชาชนเพ่ือร่วมสอดส่องการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนพร้อมทั้งขยายการขบัเคล่ือนร่วมกนัระหวา่งชุมชนกบัรัฐบาลเพ่ือป้องกนัการ
ขยายวงกวา้งของความรุนแรง 
 

การช่วยเหลอืทางกฎหมายในสถานการณ์ที่ความรุนแรงมีขอบเขตจ ากดั 

ในสถานการณ์น้ีทั้งสองฝ่ายท่ีขดัแยง้มีความเช่ือมัน่วา่ความรุนแรงเป็นวิธีเดียว
เท่านั้นในการคล่ีคลายขอ้ขดัแยง้ของพวกเขา การขบัเคล่ือนทางกฎหมายและการหา
สนัติภาพไดถู้กทอดทิ้งไปแลว้ ความรุนแรงระหวา่งกลุ่มไดเ้กิดข้ึนเป็นประจ าและมีระบบ 
ไม่ใช่ความรุนแรงทั้งหมดท่ีไดเ้กิดข้ึนแลว้มีการเขา้สู่กระบวนการยติุธรรม ความเก่ียวขอ้ง
ของทหารในสถานการณ์น้ีมีการท าโดยมีขอบเขตเพ่ือลดดีกรีความขดัแยง้ของฝ่ายท่ี
ขดัแยง้ ส่วนประชาชนท่ีไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัความขดัแยง้แต่อยูท่่ามกลางความขดัแยง้จะยงั
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ไดรั้บการคุม้ครองอยู ่ในสถานการณ์เช่นน้ีกฎหมายปกติจะไม่สามารถบงัคบัใชไ้ดแ้ละเร่ิม
มีการประกาศกฎหมายในสถานการณ์ฉุกเฉินแทน 

ในสถานการณ์น้ีการช่วยเหลือดา้นกฎหมายจะมุ่งเนน้ในดา้นการปกป้องและ
ให้เกียรติต่อสิทธิของพลเรือนและการเมืองของรากหญา้ รวมถึงความเป็นไปไดท่ี้จะเกิด
ความรุนแรงโดยทั้งสองท่ีมีความขดัแยง้หรือจากผลของการก าหนด ให้เป็นพ้ืนท่ี
สถานการณ์ฉุกเฉิน ภายใตก้ารบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นการขบัเคล่ือนและขั้นตอน
ของการบงัคบั ใชก้ฎหมายแบบปกติไม่มีการใชอี้กต่อไปท าให้การฟ้องร้องหรือไม่
ฟ้องร้องก็ตามปรับตวัให้เขา้กบัสถานการณ์ท่ีก าลงัเกิด ข้ึนถึงตอนน้ีบทบาทของทหารจะมี
ความส าคญัท่ีสุด การส่ือสารกบัผูมี้อ  านาจในสถานการณ์ฉุกเฉินคือวิธีท่ีจะตอ้งท า เพ่ือ
มัน่ใจไดว้า่องคก์รช่วยเหลือดา้นกฎหมายจะไดก้ารตอบรับท่ีเป็นบวก 

องคก์รช่วยเหลือดา้นกฎหมายตอ้งยงัคงด าเนินการสอดส่องต่อคดีการละเมิด
สิทธิมนุษยชนและผลกัดนัให้มีการจดัตั้งทีมตรวจสอบขอ้เท็จจริงท่ีเป็นอิสระถา้มีการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีรุนแรงผลของการสอดส่องนั้นทางทีดีตอ้งส่ือให้ประชาชนหรือผูมี้
อ  านาจในสถานการณ์ฉุกเฉินรับทราบเป็นประจ า ดว้ยสถานการณ์ฉุกเฉินท าให้การ
สอดส่องไม่คล่องตวัเหมือนเคย องคก์รช่วยเหลือดา้นกฎหมายจะเจอกบัแหล่งขอ้มูลและ
เคร่ืองมือในการสอดส่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีจ ากดั ณ ตรงน้ีเทคนิคในการใชง้าน
ต่อประชาชนในการสอดส่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนจึงส าคญัเป็นพิเศษ พวกเขา
จ าเป็นตอ้งมีความรู้และความทกัษะในการสอดส่องการละเมิดสิทธิมนุษยชน กงันั้นการ
ฝึกต่อนกัสอดส่องในระดบัล่างจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งมี โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีท่ีเตม็ไปดว้ยความ
รุนแรงท่ีชดัแจน 

เพ่ือป้องกนัไม่ให้ความขดัแยง้ขยายสู่วงกวา้งข้ึนหรือผูท่ี้ตกเป็นเหยือ่มีมากข้ึน
ดงันั้นความพยายามในการผลกัดนัให้มีการยติุความรุนแรงและการเร่งให้ทั้งสองฝ่ายเขา้สู่
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การสนทนาจึงตอ้งมีการยกระดบัข้ึน ตามประวตัศาสตร์ของอินโดนีเซียนั้นผูริ้เร่ิมอาจจะ
มาจากบุคคลระดบัประเทศ ระดบัทอ้งถ่ินหรือระดบันานาชาติก็ได.้  

การช่วยเหลอืด้านกฎหมายในสถานการณ์ความรุนแรงที่เลวร้ายอย่างยิ่ง 

ในสถานการณ์ความรุนแรงท่ีเลวร้ายอยา่งยิง่ การคุม้ครองดา้นสิทธิมนุษยชน
อยูใ่นจุดท่ีต  ่าท่ีสุดอนัเน่ืองมาจากเกิดความรุนแรงท่ีเป็นระบบ เกิดเป็นประจ าและขยายวง
กวา้งข้ึนจากการกระท าของทั้งสองฝ่าย จ านวนเหยือ่ก็เพ่ิมข้ึนอยา่งชดัเจน กระทัง่บุคคลท่ี
ไม่ไดข้อ้งเก่ียวกบัความขดัแยง้และไม่ไดอ้ยูท่่ามกลางความขดัแยง้ก็ไม่ไดรั้บการคุม้ครอง
แต่อยา่งใด 

ในสถานการณ์เช่นน้ีมีความเป็นไปไดท่ี้ฝ่ายท่ีมีกองก าลงัมากกวา่จะท าการา่า
หมู่หรือท าลายลา้งต่อกลุ่มบุคคลท่ีเป็นคู่ขดัแยง้ทั้งสาเหตุชาติพนัธุ์ เช้ือชาติ ศาสนาหรือ
การา่าลา้งเผา่พนัธุ์และการท าลายลา้งกลุ่มท่ีเห็นต่างในการเมืองในพ้ืนท่ีท่ีเกิดความรุนแรง
ท่ีเลวร้ายอยา่งยิง่ 

ส าหรับความขดัแยง้ในอมับนอาเจะห์ โปโซและติมอร์ตะวนัออกจะพบ
ปฏิบติัการการา่าลา้งเผา่พนัธุ์หรือเป็นการเมืองหรือไม่นั้น จนถึงขณะน้ีก็ยงัไม่มีกลุ่ม
อิสระกลุ่มใดกลา้ท่ีจะฟันธงเร่ืองน้ีแต่อยา่งใด แต่เพ่ือเป็นการตอบค าถามขา้งตน้ทาง
องคก์รช่วยเหลือทางกฎหมายจ าเป็นท่ีตอ้งวางบาทบาทส าคญัในการผลกัดนัเพ่ือจดัตั้งทีม
ตรวจสอบขอ้เทจ็จริงท่ีภายในทีมประกอบไปดว้ยบุคคลท่ีมีความน่าเช่ือถือและเป็นอิสระ
จริง ๆ ความพยายามในการผลกัดนัให้จดัตั้งทีมตรวจสอบขอ้เทจ็จริงท่ีครอบคลุมและเป็น
อิสระนั้นสามารถผลกัดนัไดโ้ดยการร้องขอโดยองคก์รสิทธิมนุษยชนทั้งในระดบัประเทศ
หรือนานาชาติ 
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สถานการณ์ในติมอร์ตะวนัออกหลงัจากการลงมติในปี 1999 ถือไดว้า่อยูใ่น
กลุ่มน้ีดงันั้นองคก์รช่วยเหลือดา้นกฎหมายและองคก์รดา้นสิทธิมนุษยชนท่ีมีอยูใ่น
สถานการณ์น้ีจะเจาะจงในการพยายามผลกัดนัประเทศหรือองคก์รระหวา่งประเทศในการ
เปิดเผยความจริงในดา้นกฎหมายและการเมืองท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัของเหตุการณ์ความรุนแรงใน
ระดบัเลวร้ายอยา่งยิง่น้ี การผลกัดนัให้มีกระบวนการทางกฎหมายท่ียติุธรรมและไม่เลือก
ฝ่ายต่อผูก้ระท าพร้อมกบัให้ความคุม้ครองทางดา้นกฎหมายต่อผูท่ี้เป็นเหยือ่และครอบครัว
ของเหยือ่ทั้งท่ีอยูใ่นติมอร์ตะวนัออกหรือท่ีไปล้ีภยัยงันอกพ้ืนท่ีติมอร์ตะวนัออก การ
ผลกัดนัเร่ืองเดียวกนัน้ีก็ยงัเกิดข้ึนท่ีอมับนเช่นกนัแต่ดว้ยเน้ือหาและวิธีการท่ีต่างกนั 

ความขดัแยง้ในติมอร์ตะวนัออกนั้นตั้งแต่แรกแลว้ท่ีเป็นท่ีสนใจของนานาชาติ
ทั้งจากองคก์รผสมเช่นสหประชาชาติ ประเทศในยโุรปหรืออเมริกาแมแ้ต่องคก์รพลเรือน
จากหลาย ๆประเทศ ดงันั้นตอนท่ีสถานการณ์ความรุนแรงอยูใ่นขั้นท่ีรุนแรงมากหลงัจาก
การหย ัง่เสียงนั้น สายตาของชาวโลกก็เพง่ไปในสถานการณ์นั้นทนัที องคก์รพลเรือน
ระหวา่งประเทศก็แสดงบทบาทบีบให้สหประชาชาติและรัฐบาลอินโดนีเซียให้ลงโทษ
ผูก้ระท าผิดในการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งผูล้ะเมิดในภาคสนามหรือเจา้หนา้ท่ีทหาร
ระดบัสูงของอินโดนีเซีย 

การช่วยเหลอืด้านกฎหมายในสถานการณ์หลงัการขัดแย้ง 

สถานการณ์หลงัการขดัแยง้เป็นสถานการณ์สุดทา้ยของการขดัแยง้และเป็น
สถานการณ์ท่ีตอ้งการกระบวนการฟ้ืนฟใูนหลาย ๆมิติของชีวิต ประชาชนตั้งความหวงัว่า
จะกลบัเขา้สู่เหตุการณ์ปกติเหมือนก่อนเกิดความขดัแยง้ ในสถานการณ์หลงัการขดัแยง้
มกัจะเส่ียงในการเกิดการขดัแยง้คร้ังใหม่ สถานการณ์หลงัการขดัแยง้มกัจะพบว่าการ
บริหารงานของฝ่ายบริการลม้เหลว การให้บริการสาธารณะก็ลม้เหลว ส่ิงอ านวยความ
สะดวกสาธารณะก็ลม้เหลว ประชาชนยงัไร้ความหวงัในการมีชิวิตอยูใ่นวนัขา้งหนา้ เกิด
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ความวุน่วายในขอสิทธิในท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างต่าง ๆ มีผูล้ี้ภยัท่ีเป็นโจทยใ์หญ่ให้แกไ้ข 
และมีการกีดกนัทั้งดา้นสงัคมและการเมือง หากมีความลม้เหลวในการดูแลสถานการณ์
หลงัความขดัแยง้แลว้ไซร้ก็อาจจะท าให้เกิดความขดัแยง้ระลอกใหม่ได ้

องคก์รช่วยเหลือดา้นกฎหมายมีบทบาทอะไรบา้งในสถานการณ์น้ี ความ
ขดัแยง้ในอมับนให้บทเรียนส าคญัในการวางยทุธศาสตร์ดา้นการช่วยเหลือดา้นกฎหมาย
ในพ้ืนท่ีหลงัความขดัแยง้ท่ีมีพ้ืนฐานมาจากความขดัแยง้ระหวา่งประชาชนกบัประชาชน
ในระดบัความรุนแรงท่ีรุนแรงมาก นัน่ก็คือ การช่วยเหลือดา้นกฎหมายตอ้งไม่ผลกัดนัให้
มีการเปิดเผยตวัหรือด าเนินการบงัคบัใชก้ฎหมายในทนัทีทนัใด องคก์รช่วยเหลือดา้น
กฎหมายเพ่ิงจะตั้งข้ึนในอมับนเพ่ือความปรองดองของสองชุมชนท่ีมีความขดัแยง้ องคก์ร
น้ีไดรั้บการสนบัสนุนจากทั้งสองฝ่ายท่ีขดัแยง้ ส่วนงานหลกัก็คือเพ่ือช่วยเหลือผูท่ี้เป็น
เหยือ่ในการคล่ีคลายคดีต่าง ๆ ตามกฎหมายโดยเฉพาะท่ีเก่ียวกบัการครอบครองทีอยูอ่าศยั 
สิทธิการไดรั้บบริการสุขภาพ การศึกษาและโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีสมควร 

ในขณะเดียวกนันั้นส าหรับเมืองอาเจ่ห์กบัสถานการณ์หลงัความขดัแยง้ทาง
องคก์รช่วยเหลือดา้นกฎหมายไดติ้ดตามกระบวนการการเปล่ียนผา่นทางดา้นการเมืองและ
ฟ้ืนฟกูฎหมายทั้งระดบัชาติหรือทอ้งถ่ินเพ่ือให้ไดม้าตรฐานในการคุม้ครองและเติมเตม็
ดา้นสิทธิมนุษยชน 

หลงัการลงนามระหวา่ง GAM กบัรัฐบาลอินโดนีเซียก็มีหน่วยงานท่ีค่อยเฝ้า
ระวงัสงัเกตคือ หน่วยงาน AMM (Aceh Monitoring Mission) ท่ีท  างานเพ่ือมัน่ใจไดว้า่ใน
ทุกหวัขอ้ท่ีมีการลงนามนั้นสามารถปฏิบติัตามอยา่งท่ีตอ้งการได ้ ซ่ึงหน่วยงานน้ีจะ
ประกอบไปดว้ยคนจากฝ่าย GAMรัฐบาลอินโดนีเซียและทีมท่ีก่อนหนา้น้ีเป็นฝ่าย
ประสานงานให้มีสนัติภาพเกิดข้ึน 
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ยงัมีหน่วยงานอ่ืนอีกท่ีไดต้ั้งข้ึนมาเพ่ือเร่งในการฟ้ืนฟูอาเจะห์ทั้งทางกายภาพ
หรือทางสังคมและการเมืองรวมถึงดา้นเศรษฐกิจของอาเจะห์หลงัประสพภยัธรรมชาติสึ
นามิ หน่วยงานดงักล่าวคือส านกังานฟ้ืนฟแูละสร้างใหม่ (BRR)กบัส านกังานรวมคนอา
เจะห์ (BRA)ซ่ึงทั้งสองหน่วยงานน้ีก าเนิดข้ึนก่อนการลงนาม MoU ระหวา่งรัฐบาล
อินโดนีเซียกบัGAMในหน่วยงานดงักล่าวโดยเฉพาะหน่วยงาน BRR ถือเป็นหน่วยงานท่ี
เป็นสร้างความปรองดองระหวา่งหลายฝ่ายโดยเฉพาะตวัแทนของรัฐบาลอินโดนีเซียกบั
อดีตผูน้ ากลุ่ม GAMส าหรับเหตุการณ์น้ีนั้นส านกังาน LBH ประจ า Banda Aceh ท างาน
เพ่ือมัน่ใจไดว้า่ผูท่ี้เป็นเหยือ่ไดรั้บสิทธิของตวัเองทั้งสิทธิทางการเมือง ทางเศรษฐกิจและ
สงัคมและวฒันธรรมผา่นการท างานขององคก์รช่วยเหลือดา้นกฎหมายโครงสร้างรวมถึง
การจดัตั้งหน่วยงานท่ีจะมาแทนท่ีหน่วยงาน  AMM.   

 

I. การช่วยเหลอืด้านกฎหมายในพืน้ที่ความขัดแย้งในสมัยรัฐบาลเผดจ็การและรัฐบาล
ช่ัวคราว 

ส านกังานช่วยเหลือดา้นกฎหมายไดถื้อก าเนิดมาในช่วงตน้ปี 70 เพ่ือ
ตอบสนองต่อปฏิบติัการท่ีถือว่าเป็นการใชอ้  านาจในทางท่ีผิดของ Orde Baru ท่ีนบัวนัก็จะ
ยิง่เหินห่างจากหลกัปฏิบติัประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน ในยคุรัฐบาลเผด็จการ Orde 
Baruนั้นส านกังานช่วยเหลือดา้นกฎหมายและการฟ้องร้องดา้นสิทธิมนุษยชนจะเนน้หนกั
ไปดา้นการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีเป็นผลมาจากนโยบายของรัฐบาลท่ีไม่แยแสต่อกลุ่ม
สงัคมรากหญา้เช่น กลุ่มชาวนา แรงงาน ชนกลุ่มนอ้ยและคนจนในเมือง ลกัษณะการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีเกิดข้ึนในสมยัน้ีนั้นสมบูรณ์มาก นบัตั้งแต่การละเมิดสิทธิทาง
สงัคม เศรษฐกิจและวฒันธรรมตลอดจนถึงการละเมิดสิทธิการเป็นพลเรือนและการเมือง 
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การรวมศูนยไ์ปยงัรัฐบาลกลางในยคุสมยัน้ีท าให้ประเทศเป็นเสมือนดาราท่ี
เป็นตวัเอก คดีละเมิดสิทธิมนุษยชนรุนแรงตลอดทั้งยคุ เหตุการณ์ส าคญัท่ีถือวา่เป็นความ
รุนแรงจากรัฐบาลท่ีท าเป็นระบบก็เช่น เหตุการณ์ท่ี Talangsari, ท่ีเมือง Lampung, คดีของ 
Haur Koneng ท่ี Jawa Barat)ชวาตะวนัออก(, คดี Waduk Nipah ท่ี Jawa Timur )ชวา
ตะวนัออก(, คดี Tanjung Priokท่ี Jakarta, คดี Kedungomboท่ี Jawa Tengah)ชวากลาง( 
และ คดี Sei Lepan ท่ี Sumatra Utara)สุมาตราเหนือ(293 ในคดีต่าง ๆเหล่าน้ีรัฐบาลไม่
เฉพาะแต่ยดึสิทธิทางสังคมและเศรษฐกิจของประชาชนเท่านั้นแต่ยงัรวมถึงการสงัหาร
บุคคลท่ีคิดวา่ต่อตา้นนโยบายของรัฐบาล 

ในยคุน้ีบางส่วนของความรุนแรงท่ีไดก้ล่าวมาก่อนแลว้ในหนงัสือเล่มน้ีนั้นก็
ก  าลงัเร่ิมก่อตวัเช่นความขดัแยง้ในอาเจะห์ ติมอร์ตะวนัออก )ท่ีปัจจุบนัแยกออกไปเป็น
ประเทศ RDTL หรือ Republica Democratica de Timor Leste หรือประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยติมอร์เลสเต) และปาปัว ซ่ึงส านกังานช่วยเหลือดา้นกฎหมายในสถานท่ี
เหล่าน้ีท่ีบุกเบิกโดย LBHนั้นมีบทบาทส าคญัในการตอบสนองการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ในพ้ืนท่ีนั้น ๆ เพ่ือตอบสนองถึงปัญหาในพ้ืนท่ีอาเจะห์และปาปัวทาง LBHไดก่้อตั้ง
ส านกังาน LBHคือ LBH ประจ าเมือง Banda Aceh และ LBH ประจ าเมือง Jayapuraซ่ึงทั้ง
สองส านกังานน้ีเป็นการให้บริการหลกัในการช่วยเหลือดา้นกฎหมายต่อประชาชนผา่น
หลาย ๆกิจกรรม ในขณะเดียวกนัเพ่ือเป็นการตอบสนองความขดัแยง้ในติมอร์ตะวนัออก
ทาง LBHส านกังาน Jakartaไดจ้ดัตั้งทีมทนายความเฉพาะ ซ่ึงทีมทนายความน้ีจะร่วมมือ
กบัองคก์รพลเรือนอ่ืน ๆ ในจาการ์ตา้ท่ีในความช่วยเหลือในส่ิงเดียวกนั 

ส่วนยทุธวิธีท่ีส านกังาน LBH ส านกังาน Jakartaไดใ้ชร่้วมกบัส านกังาน LBH 
และ NGO ในพ้ืนท่ีความขดัแยง้ขา้งตน้คือ สร้างความร่วมมือเก่ียวกบัการแบ่งหนา้ท่ีใน
การวา่ความโดยส านกังาน LBH และ NGO บางแห่งในจาการ์ตา้มีบทบาทในการวา่ความ
ในระดบัประเทศและระหวา่งประเทศ การแบ่งงานน้ีเหมาะสมเป็นอยา่งยิ่งเน่ืองจาก
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หน่วยงานของรัฐทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัความขดัแยง้นั้นมีส านกังานใหญ่อยูท่ี่จาการ์ตา้ อีก
ทั้งยงัสามารถเขา้หาหน่วยงานระหวา่งประเทศท่ีตั้งอยูใ่นจาการ์ตา้อยา่งสถานทูติ 
ส านกังานข่าวของต่างประเทศหรือองคก์รระหวา่งประเทศท่ีอยูภ่ายใตส้หประชาชาติได้
อีกดว้ย ส่วนส านกังาน LBH และ NGOในทอ้งถ่ินจะมีบทบาทในการสังเกตการณ์ถึง
สถานการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพ้ืนท่ี ด าเนินการฟ้องร้อง การจดัตั้งองคก์รและการเป็น
ท่ีปรึกษาให้กบัเหยือ่และครอบครัวของเหยือ่ ในคดีท่ีหนกัไปทางดา้นการเมืองทาง
ส านกังาน LBH ประจ า Jakarta จะจดัการอยา่งเป็นระบบในเร่ืองการสนบัสนุนส าหรับ
กระบวนการฟ้องร้องในพ้ืนท่ีความขดัแยง้ กลุ่มทนายความท่ีมีประสบการณ์ทั้งท่ีท  างานท่ี 
LBH หรือนอก LBHต่างก็ท  าหนา้ท่ีในการเป็นท่ีปรึกษาให้กบัทนายความทอ้งถ่ิน วิธีน้ี
ตอ้งท าอยา่งระมดัระวงั เช่น i) คดีท่ีเก่ียวกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีรุนแรงท่ีตอ้งการ
ความสนใจและแรงสนบัสนุนจากประชาชนทั้งในระดบัประเทศหรือระดบันานาชาติ ii)
เพ่ือยกระดบัศิลธรรมและต าแหน่งในการต่อรองของทีมทนายความในทอ้งถ่ินในตอนท่ี
พวกเขาประสพกบัแรงกดดนัทั้งจากอ านาจทหารหรือผูรั้กษากฎหมายในทอ้งถ่ิน 

ในยคุหลงัปี 1998การเคล่ือนไหวเพื่อการปฏิรูปการเมืองท่ีเสนอโดยประชาชน
ประสพความส าเร็จในการโค่นลม้เผด็จการและอ านาจของประธานาธิบดีซูฮาร์โตท่ีครอง
อ านาจมายาวนานถึงสามสิบสองปี ในเวลาเดียวกนัการเปล่ียนผา่นของการเมืองเพ่ือมุ่งสู่
ประชาธิปไตยท่ีมาพร้อมกบัการรวมศูนยข์องฝ่ายบริหารประเทศเร่ิมจะถูกสัน่คลอนจาก
ชนชั้นสูงท าให้เกิดความหวงัใหม่ดา้นการเมืองและแบบอยา่งใหม่ในการสร้างสงัคมเพ่ือสู่
อินโดนีเซียในอนาคต 

หลงัจากการปฏิรูปไดด้ าเนินการแลว้ทั้งสามพ้ืนท่ีท่ีมีความขดัแยง้ก่อนหน้านั้น
อยา่งอาเจะห์ ปาปัวและติมอร์ตะวนัออกก็ประสพกบัความรุนแรงท่ีเพ่ิมข้ึน ใน
ขณะเดียวกนัก็มีความขดัแยง้ใหม่ท่ีรุนแรงกวา่ไดเ้กิดข้ึนท่ีเมืองอมับนในจงัหวดัมาลูกูและ
เมืองโปโซในจงัหวดั Sulawesi Tengah)ซูลาเวสีกลาง( และความรุนแรงข้ึนของความ
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ขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในหลาย ๆ พ้ืนท่ีดงักล่าวก็เกิดข้ึนพร้อม ๆกบัการเกิดข้ึนของขั้วอ านาจอีก
ขั้วหน่ึงท่ีสูสีกบัขั้วอ  านาจเก่าทั้งการเมืองระดบัประเทศหรือระดบัทอ้งถ่ิน 

ตอ้งยอมรับว่าอีกเหน่ึงในเง่ือนไขส าคญัท่ีมีผลในการลดลงของความถ่ีและ
ความรุนแรงของความขดัแยง้ในพ้ืนท่ีความขดัแยง้ก็คือการฟ้ืนคืนของความเขม้แขง็ของ
พลเรือนทั้งในระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ิน 

มีบทเรียนอะไรบา้งท่ีไดรั้บจากการท างานของการช่วยเหลือทางกฎหมายใน
พ้ืนท่ีความขดัแยง้จากทั้งสองสมยัท่ีแตกต่างกนัขา้งตน้ ระดบัความยากของความทา้ทายก็
ครบเคร่ืองกวา่อนัเน่ืองมาจากการประกาศเป็นเขตพิเศษปฏิบติัการทางทหารท่ีประกาศ
โดย Orde Baruท่ีติดลกัษณะเผด็จการมาอยูแ่ลว้และค่อนขา้งจะละเลยสิทธิมนุษยชน ความ
อิสระของส่ือ ความอิสระในการแสดงออกและการสงัหารท่ีไม่ใช่เฉพาะในพ้ืนท่ีความ
ขดัแยง้นั้นเท่านั้นแต่เกิดข้ึนไดใ้นทัว่ประเทศ นั้นกห็มายถึงวา่ ไม่ง่ายเลยท่ีองคก์รจากพล
เรือนจากนอกพ้ืนท่ีความขดัแยง้ในการท่ีจะให้การสนบัสนุนทนายความให้กบัองคก์รพล
เรือนในพ้ืนท่ีความขดัแยง้โดยเฉพาะองคก์รเล็ก ๆท่ีอยูน่อกจาการ์ตา้ ส าหรับองคก์ร
ทนายความในจาการ์ตา้อยา่ง LBHแมว้า่จะประสพกบัความยากล าบากหลาย ๆ อยา่งแต่
การฟ้องร้องอยา่งเปิดเผยต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพ้ืนท่ี ความขดัแยง้ก็ยงัมีความ
เป็นไปไดอ้ยู ่ ยทุธวิธีท่ีใชโ้ดยกลุ่มความเคล่ือนไหวพลเรือนเพ่ือการมีส่วนร่วมใน
สถานการณ์เช่นน้ีก็คือดว้ยการสร้างแนวร่วมพลเรือนส าหรับการฟ้องร้องอยา่งเปิดเผยใน
การพยายามปกป้องสิทธิมนุษยชนในพ้ืนท่ีความ ขดัแยง้ดว้ยแนวทางการเมือง ยิง่มีแนว
ร่วมมากก็ยิง่จะท าให้ไม่ถูกมองขา้มและมีความปลอดภยัสูงจากแรงบีบทางการเมือง ท่ีเขา้
มาในหลายรูปแบบ 

ในความขดัแยง้ท่ีติมอร์ตะวนัออกนั้นส านกังานทนายความระหวา่งประเทศท่ี
เขา้มาผา่นเครือข่ายในประเทศอยา่ง CSOก็มีส านกังาน INFID (International NGO Forum 
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on Indonesia Development)ท่ีประจกัษแ์ลว้วา่สามารถท างานไดดี้ในการผลกัดนัโดยส่ิงท่ี
เรียกวา่ ‘All Inclusive East Timor Dialogueกส็ามารถจัดงานประชุมระดับนานาชาติท่ีสุด
ท้ายแล้วกส็ามารถแร่งให้สหประชาชาติตัดสินใจว่าจ าเป็นจะต้องมีการหยัง่เสียงส าหรับ
ติมอร์ตะวันออก294 

การท างานร่วมกบัองคก์รพลเรือนระหวา่งประเทศและการใชป้ระโยชน์จาก
แรงขบัเคล่ือนท่ีเป็นทางการของ องคก์รระหวา่งประเทศเช่นจากสหประชาชาติก็ถือเป็น
สามารถช่วยเป็นอยา่งมากในการแกปั้ญหาแรงบีบทางการเมืองในระดบัประเทศหรือ
ทอ้งถ่ินได ้
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บทที่ 5: บทสรุป 

การด าเนินงานภารกิจช่วยเหลือทางกฎหมายในพ้ืนท่ีความขดัแยง้นั้นโดย
พ้ืนฐานแลว้คืองานการฟ้องร้องเพ่ือปกป้องดา้นสิทธิมนุษยชนโดยการใชโ้อกาสทาง
กฎหมายและการเมืองท่ีมีอยู ่ จากประสบการณ์ของประเทศอินโดนีเซียภายใตย้คุการเมือง
เผด็จการนั้นไดย้นืยนัว่าโอกาสในท่ามกลางการปิดกั้นและการจ ากดัการเคล่ือนไหวจาก
รัฐบาลนั้นจะมีอยูเ่สมอ โอกาสทางกฎหมายและการเมืองน้ีตอ้งงแสดงตวัและจากนั้นก็ใช้
ประโยชน์อยา่งสร้างสรรคเ์พ่ือท าการฟ้องร้องการช่วยเหลือทางกฎหมายในพ้ืนท่ีความ
ขดัแยง้ก็สามารถท่ีจะเขา้ใจว่าเป็นกลุ่มท่ีท ากิจกรรมดา้นการสนบัสนุนในเร่ืองกฎหมาย 
ซ่ึงก็มีเป็นการให้ความรู้เร่ืองสิทธิมนุษยชนและกฎหมาย การเป็นองคก์รของพลเรือน การ
ขยายเครือข่ายของสังคม (ในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัประเทศหรือระดบันานาชาติ)การ
แสดงออกในท่ีสาธารณะ (ในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัประเทศหรือระดบันานาชาติ)การเร่ิม
ใหม่ การตรวจสอบขอ้เทจ็จริง การพูดคุยกบัผูอ้อกนโยบายและการฟ้องร้องท่ีวดัจากการ
บรรลุเป้าหมายในการคล่ีคลายความขดัแยง้และการคุม้ครองเร่ืองสิทธิและมนุษยชน 
กิจกรรมดา้นไหนท่ีจะตอ้งด าเนินการก็ข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ท่ีแตกต่างไปในแต่ละพ้ืนท่ี
ความขดัแยง้ ดงันั้นยทุธวิธีในการช่วยเหลือดา้นกฎหมายในแต่ละพ้ืนท่ีความขดัแยง้นั้น
ตอ้งมีพ้ืนฐานมาจากการท าแผนท่ีความขดัแยง้และวิเคราะห์เชิงลึกในพ้ืนท่ีความขดัแยง้
นั้น ๆ 

ในพ้ืนท่ีความขดัแยง้นั้นองคก์รท่ีให้การช่วยเหลือดา้นกฎหมายไม่ใช่เป็นหน่ึง
เด่ียวท่ีเป็นหน่วยงานส าคญัในการคล่ีคลายความขดัแยง้ องคก์รท่ีให้การช่วยเหลือดา้น
กฎหมายไม่สามารถท างานเด่ียว ๆได ้ ดงันั้นในการด าเนินภารกิจช่วยเหลือดา้นกฎหมาย
นั้นหนา้ท่ีขององคก์รท่ีให้การช่วยเหลือดา้นกฎหมายก็คือการคน้ควา้หาแนวร่วมสนัติภาพ
ทั้งท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ิน ระดบัประเทศหรือระดบันานาชาติ น่ีคือส่ิงท่ีจะตอ้งท า 
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ท่ียนืของงานช่วยเหลือดา้นกฎหมายในพ้ืนท่ีความขดัแยง้ไม่ใช่เป็นท่ีให้มา 
(given(กวา้งหรือแคบท่ียนืของการช่วยเหลือดา้นกฎหมายในพ้ืนท่ีขดัแยง้นั้นมีอิทธิพลเป็น
อยา่งมากจากความสามารถขององคก์รท่ีให้การช่วยเหลือดา้นกฎหมายนั้น ๆเองในการ
สร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัประเทศหรือแมแ้ต่
ระดบันานาชาติ ในขณะเดียวกนัท่ียนืของงานช่วยเหลือดา้นสังคมก็มีอิทธิพลมาจาก
ต าแหน่ง (ทศันวิสยั ภารกิจและยทุธวิธี( ท่ีเลือกใช ้ ดงันั้นองคก์รท่ีให้การช่วยเหลือดา้น
กฎหมายท่ีท างานในพ้ืนท่ีความขดัแยง้ตอ้งตั้งแต่แรกแลว้ท่ีตอ้งวางให้ชดัเจนวา่อะไรเป็น
ทศันวิสยั เป็นภารกิจและเป็นยทุธวิธีในการท างาน การไม่มีทศันวิสยั ภารกิจและยทุธวิธีท่ี
ชดัเจนท าให้องคก์รท่ีให้ความช่วยเหลือดา้นกฎหมายนั้นขาดแนวทางและลอยไปลอยมา
ท่ามกลางความขดัแยง้ท่ีมีอยูน่ั้นเสีย                                                                                                                                     
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ระหวา่งเกิดความขดัแยง้ในอมับนนั้นนอ้ยมาก โดยส่วนมากคดีต่าง ๆจะคล่ีคลายให้แลว้เสร็จในระดบั
ต ารวจหรือเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง 
275สัมภาษณ์คุณ Munir Khairoti, คุณ Malik Selang และคุณ Rum Sunet 
276สัมภาษณ์คุณ Munir Khairoti, คุณ Malik Selang และคุณ Rum Sunet 
277Ichsan Malik, M. Pattinaja, S. Putuhena, dkk, Bakubae: Breaking the Violence with Compassion, 
Yappika/Bakubae, Jakarta, 2003. 
278เร่ืองเดียวกนั.,หนา้ท่ี 161 
279เร่ืองเดียวกนั,หนา้ท่ี 164. 
280ส าหรับข่าวสารท่ีละเอียดเก่ียวกบัการส ารวจโพลคร้ังท่ี III นั้นสามารถอ่านรายงานการส ารวจโพลในเร่ือง; 
ชนกลุ่มใหญ่ในมาลูกูสนบัสนุนการเขา้หาเพื่อคล่ีคลายความขดัแยง้จากรากหญา้ 
281อุปกรณ์ท่ีใชส้ามารถเขา้ไปดูไดท่ี้หนา้ : http://www.peacepolls.org/cgi-bin 
282เอกสาร; การให้ค  านิยามของค าวา่ การส ารวจโพลในมาลูกูปี 2002 
283Orde Baru เป็นรัฐบาลภายใตป้ระธานาธิบดีท่ีช่ือวา่ พลเอกซูฮาร์โต ท่ีเกิดหลงัจากเหตุการณ์ G 30 S PKI  
1965 ซ่ึงยคุน้ีจะปฏิบติัคนละขั้วกบัสมยัรัฐบาลก่อนหนา้คือรัฐบาล Sukarno ท่ีถูกบงัคบัให้หยดุโดยใชส้ภาท่ี
ปรึกษาประชาชนชัว่คราวในปี 1967 โดยรัฐบาล Orde Baru มีผูน้ าจากสามอ านาจทางสังคมและการเมืองท่ี
ส าคญัในขณะนั้นก็คือ Golkar (จริงๆแลว้เป็นพรรคการเมืองท่ีรวมตวัมาจากหลายพรรคการเมืองและองคก์ร
พลเรือน), ABRI (ซ่ึงประกอบไปดว้ยกองทพัและต ารวจ) และเครือข่ายผูดี้พลเรือน โครงสร้างของ Orde 
Baru น้ีมีความเขม้แขง็มากและมีโครงสร้างขององคก์รตั้งแต่ส่วนกลางไปจนถึงระดบัหมู่บา้นเลยทีเดียว 
284จนขณะน้ีกองทพัยงัคงมีโครงสร้างตั้งแต่ศูนยบ์ญัชาการใหญ่ )Markas( 
285กลุ่มท่ีมีค  าสั่งประหารชีวิตแลว้ก็คือ คุณ Fabianus Tibo, คุณ Dominggus da Silva และคุณ Marinus Riwu 
หลงัจากมีการเล่ือนคร้ังแลว้คร้ังเล่า ในท่ีสุดการประหารชีวติก็มีขึ้นเม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2006 ท่ีเมือง Kota 
Palu, จงัหวดัซูลาเวสีกลาง 
286ไดรั้บข่าวจาก : http://www.kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=165, เม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 2014 
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287ไดรั้บข่าวจาก : http://www.kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=1, เม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 2014 
288เจา้หนา้ท่ีทหารอินโดนีเซียท่ีถูกลงโทษและตอ้งยอมรับในกฎหมายอาญาของกองทพัและกฎหมายศาล
ทหาร (พรบ. ฉบบัท่ี 31 ปี 1997) ซ่ึงก่อนหนา้น้ีศาลทหารอยูภ่ายใตส้ถาบนักองทพัแห่งชาติอินโดนีเซียแต่
ตั้งแต่ปี 2004 ก็ไดมี้การแยกตั้งเป็นองคก์รต่างหากส าหรับศาลทหารและให้อยูภ่ายใตศ้าลฏีกา ระบบยติุธรรม
ท่ีพิเศษน้ีถูกมองวา่เป็นเกราะป้องกนัไม่ให้กองทพัถูกกล่าวหาวา่ละเมิดสิทธิมนุษยธรรมท่ีกระท าโดย
กองทพัได ้กลุ่มพลเรือนก็เลยก าลงัเรียกร้องให้การละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือความผดิอ่ืน ๆท่ีไม่ไดเ้ก่ียวกบั
ความผดิเฉพาะทหารให้น ามาขึ้นศาลทัว่ไป 
289ผา่นระเบียบรัฐบาลเพื่อเปล่ียนกฎหมายฉบบัน้ี รัฐบาลไดรั้บมอบอ านาจให้ออกหนงัสือรับรองถึง
สถานการณ์อนัตรายส าหรับพื้นท่ีบางพื้นท่ีได ้กฎหมายน้ีแบ่งเป็น 2 กลุ่มท่ีให้ถือวา่เป็นพื้นท่ีอนัตรายไดน้ัน่
คือ สถานการณ์ฉุกเฉินและกฏอยัการศึก หลกัส าคญัจากการก าหนดสถานะของพื้นท่ีอนัตรายก็คือ ให้อ านาจ
อยา่งใหญ่หลวงต่อผูรั้บผิดชอบในพื้นท่ีอนัตรายนั้นท่ีสามารถก าหนดสิทธิพื้นฐานของคนในพื้นท่ีได ้โดย
เฉพาะท่ีเก่ียวกบัสิทธิพลเรือนหรือสิทธิทางการเมือง 
290ประธานาธิบดี Abdurrahman Wahid ไดอ้อกมติประธานาธิบดีเลขท่ี 88 ปี 2000 วา่ดว้ยการก าหนดพื้นท่ี
จงัหวดัมาลูกูและจงัหวดัมาลูกูเหนือให้เป็นพื้นท่ีท่ีอยูใ่นสถานการณ์ฉุกเฉิน ส่วนรัฐบาลก่อนหนา้คือสมยั
รัฐบาล Megawati ก็ออกมติประธานาธิบดีเลขท่ี 43 ปี 2004 วา่ดว้ยการเปล่ียนสถานะพื้นท่ีอนัตรายจากระดบั
กฏอยัการศึกเป็นลดระดบัมาเป็นระดบัสถานการณ์ฉุกเฉินใหกบัจงัหวดัอาเจะห์หรือท่ีใชใ้นภาษาอินโดนีเซีย
วา่ Naggroe Aceh Darussalam  
291ใน International Convention on Civil and Political Rights (ICCPR) ไดก้ าหนดสิทธิบางประเภทท่ีไม่
สามารถลดสิทธิได ้)non-derogable(, อยา่งเช่นสิทธิในการมีชีวิต (หัวขอ้ท่ี 6),  สิทธิเพื่อไม่โดนทรมานหรือ
โดนท าโทษท่ีไร้มนุษยธรรม (หัวขอ้ท่ี 7), สิทธิเพื่อไม่ใชเ้ป็นทาส (หัวขอ้ท่ี 8) และอีกหลาย ๆหัวขอ้ท่ีเสนอ
มาในการประชุมคร้ังน้ี 
292ความเป็นมิตรส าหรับการปรับปรุงผงัรัฐบาลท่ีท างานร่วมกบั Current Asia ไดถู้กขยายให้เป็น CEWERS 
เพื่อพื้นท่ีหลงัความขดัแยง้ใน Poso, ใน Ambon และใน Kupang เม่ือปี 2011 ระบบการเตือนแต่เน่ิน ๆน้ีตอ้ง
อาศยัความเขม้แขง็ของเครือข่ายภาคประชาชนและหน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง 
293รายงานประจ าปีของมูลนิธิส านนังานช่วยเหลือดา้นกฎหมายในอินโดนีเซีย (YLBHI) ปี 2004 และ ปี 2005 
294สัมภาษณ์กบัคุณ Abdul Hakim Garuda Nusantara, อดีตผูบ้ริหารมูลนิธิ LBH ในอินโดนีเซีย, 2014.  
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   ประวตัิผู้เขียน 

คุณ Alghiffari Aqsa 

 

 ท่ีปรึกษาทางดา้นกฎหมายและทนายความท่ีส านกังานช่วยเหลือดา้นกฏหมาย
จาการ์ต้าคนน้ีเกิดท่ีเมืองปาดังเม่ือวนัท่ี 11  กุมภาพนัธ์  1986  เรียนจบคณะนิติศาสตร์ท่ี
มหาวิทยาลยัอินโดนีเซียพร้อมทั้งเคยมีประสพการณ์ในโครงการ  Visiting Scholar ท่ี 

Columbia Law School-Columbia University เม่ือปี 2013  เขาคนน้ีเร่ิมท างานกบั  LBH 
Jakarta มาตั้แต่ปี 2008 และจนถึงขณะน้ีก็ยงัคงช่วยดูแลคดี ช่วยสร้างทรัพยากรมนุษยด์า้น
กฏหมายสังคม ส่วนต าแหน่งท่ีเป็นทางการของเขาใน LBH Jakarta ณ ขณะน้ีก็คือเป็น
หวัหนา้แผนกทรัพยากรมนุษยด์า้นกฏหมายสงัคม(PSDHM). 

 

คุณ Dadang Trisasongko 
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 ไดรั้บต าแหน่งเลขาธิการท่ี Transparency International Indonesia (TII)  ตั้งแต่
ปี  2013จนกระทัง่ปัจจุบนั บณัฑิตจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลยั  Airlangga คนน้ีเคย
ร่วมงานกบั LBH Surabaya มาตั้งแต่ปี 1990 แลว้ยา้ยมาร่วมงานกบั  YLBHI จนถึงปี 2001 
คนน้ีนอกจากจะเป็นเลขาธิการ  TII แลว้ยงัร่วมเป็นคณะกรรมการใน Indonesian Legal 

Resource Centerรวมถึงเป็นสมาชิกของ Voice of  Human Rights และ The Current Asia. 

 

คุณ Deonato De Piedade Moreira 

 

 ร่วมอยูใ่นขบวนการนกัศึกษาในสมยัการรับเอกราชของ Timor Leste ในปี 90 
พอปี  2008-2012  ก็เป็นรองผูป้ระสานงาน  CIS Timor ท่ีเมือง Atambua ซ่ึงในขณะนั้น

หน้าท่ีของเขาก็คือการสอดส่องและรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีเกิดข้ึนสมยัความ
ขดัแยง้ในติมอร์ตะวนัออก นอกจากนั้นเขาก็ยงัเคยท างานเป็นอาสาสมคัรในการช่วยผูล้ี้ภยั
ติมอร์ตะวนัออกให้ไดก้ลบัไป Timor Leste ตามโปรแกรมส่งคนกลบัประเทศท่ีไดรั้บทุน
ช่วยเหลือจาก Je Suit Refugee Services 
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คุณ Febi Yonesta 

 

 เป็นผูอ้  านวยการ LBH Jakarta มาตั้งแต่ปี 2012  จนถึง ชีวิตของเขาส่วนใหญ่
เป็นท่ีปรึกษาในการปรับปรุงข้อกฏหมายและท่ีปรึกษากฏหมายระหว่างประเทศ 
นอกจากน้ียงัเป็นผูร่้วมก่อตั้งส านักงานสิทธิมนุษยชนในอินโดนีเซีย หน่ึงในนั้นก็คือ 
SUAKA ท่ีเป็นเครือข่ายของพลเรือนในการดูแลผูล้ี้ภยั บุคคลผูน้ี้เกิดท่ีเมือง Bogor เม่ือ
วนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 1977 บณัฑิตจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลยั Hasanudin Makassar ผู ้
น้ีเ ร่ิมเข้าร่วมกับ LBH Jakarta ในฐานะผู ้ช่วยทนายเม่ือปี 2005  จนได้ไต่เต้าเป็น
ผูอ้  านวยการในปัจจุบนั 

 

คุณ Hardin Halidin 
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 เกิดท่ีเมือง Buton เม่ือวนัท่ี 29 ธันวาคม 1976 แต่อาศยัอยู่ท่ีปาปัว เขาเร่ิมการ
ท างานสงัคมท่ีสมาพนัธ์ประชาธิปไตยเพื่อปาปัว (ALDP) ตั้งแต่ปี 2000 ในปี 2009 จนถึงปี 
2010 ก็ไปเป็น trainer ส าหรับ Conflict Early Warning and Early Responds System 
(CEWERS) อยู่พกัหน่ึงและได้ร่วมโครงการ South to South Exchange Program ท่ี
สนบัสนุนโดย Fredskorpset Norway ส่วนตอนน้ีท างานท่ี PATTIRO (ศูนยวิ์จยัและขอ้มูล
ภาค) มาตั้งแต่ปี 2013 

คุณ Johari Efendi 

 

 บัณฑิตจากคณะนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Jendral Soedirman ท่ี เมือง 
Purwokerto คนน้ีเร่ิมท างานดา้นช่วยเหลือดา้นกฏหมายตั้งแต่เร่ิมก่อตั้งส านกังานท่ีปรึกษา
ทางดา้นกฏหมายของนกัศึกษา (BIKOHUMA) เม่ือปี  

1997 ท่ีมหาวิทยาลยัท่ีศึกษาอยู ่เขายงัเคยเป็นผูอ้  านวยการของส านกังานดงักล่าวดว้ย ส่วน
การศึกษาระดบัมหาบณัฑิตเขาเลือกท่ี University of Oregon School of Law, ท่ี
สหรัฐอเมริกาเม่ือปี 2013 สมยัเรียนเขาจะเน้นท าวิจยัในเร่ือง Conflict and Dispute 
Resolution ขณะน้ีท างานท่ี The Habibie Center ในฐานะนักวิจยัส าหรับระบบการ
สอดส่องความรุนแรงแห่งชาติมาตั้งแต่ปี 2014 แลว้  
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คุณ Mustiqal Syah Putra 

 

พ านกัอยูท่ี่เมือง Banda Aceh และสถานท่ีเกิดก็ท่ีเมือง Banda Aceh เม่ือวนัท่ี 6 
มิถุนายน 1981 เขาเร่ิมท างานท่ี LBH Banda Aceh มาตั้งแต่ปี 2006 จนถึงปัจจุบนั เขาเคย
ท าในต าแหน่งหัวหน้าทีมท่ีปรึกษาการเรียบเรียงกฎหมายเม่ือปี 2013  บณัฑิตจากคณะ
นิติศาสตร์มหาวิทยาลัย  Syah Kuala Banda Aceh คนน้ีขณะน้ีเป็นผูอ้  านวยการ LBH 

Banda Aceh 

 

คุณ Syamsul Alam Agus 

 

บณัฑิตจากคณะนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลยั Tadulako ในเมือง Palu จงัหวดัซู
ลาเวสีกลางคนน้ีท างานในด้านการแก้ปัญหาความขดัแยง้อยู่บ่อย ๆ ด้วยการท างานท่ี
ส านกังานการเพ่ิมโอกาสการ ศึกษากฏหมายและท่ีปรึกษาดา้นสิทธิมนุษยชน (LPSHAM) 
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มาตั้งแต่ปี 1997 ในปี 2010  ไดก่้อตั้งสมาคมความรู้เร่ือง  Forensic ประจ าอินโดนีเซียและ
เป็นสมาชิกจากสมาคมดงักล่าวจนถึงปัจจุบนั นอกจากจะเป็นสมาชิกในสมาคมต่าอง ๆ 
ในซูลาเวสีแลว้ เขายงัเป็นเลขานุการพิเศษของมูลนิธิหน่ึงยติุธรรมอีกดว้ย 
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   เกีย่วกบับรรณาธิการ 

คุณ Boedhi Widjarjo 

 

จบการศึกษาท่ีมหาวิทยาลยั Airlangga Surabaya และเร่ิมท างานในปี 1989 - 
1993 ดว้ยการเขา้ร่วมกบัส านกังานช่วยเหลือดา้นกฎหมาย (LBH) Surabaya ในปี 1995–
1997 ไปเป็นผูอ้  านวยการคณะกรรมการดา้นสิทธิมนุษยชนท่ีกาลิมนัตนัตะวนัออก พอปี 
1998 – 2001 ก็ไปเป็นท่ีปรึกษาดา้นกฏหมายในส านกังานท่ีเป็นสมาชิกของ IKADIN และ
มีโอกาสไปเรียนต่อท่ี University of Oregon, สหรัฐอเมริกาและคณะจิตวิทยาจาก
มหาวิทยาลยัอินโดนีเซีย เขาเคยร่วมงานกบัมูลนิธิส านกังานช่วยเหลือดา้นกฏหมายประจ า
อินโดนีเซีย (YLBHI) ในฐานะหวัหนา้แผนกท่ีดินและส่ิงแวดลอ้ม พอในปี 2001-2004 เขา
ก็ไปเป็นผูอ้  านวยการ RACA (Rapid Agrarian Conflict Appraisal) Institute นอกจากน้ีเขา
ก็ยงัเป็นนักเขียนและเป็นบรรณาธิการส าหรับหนังสือหลาย ๆ เล่มท่ีเก่ียวกับการวิจยั
กฏหมายและความขดัแยง้ของสงัคม 
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 เกิดท่ีเมือง Jayapura, จงัหวดั Papua, เม่ือวนัท่ี 25 ตุลาคม 1988 คร้ังแรกท่ี
ท างานด้านสิทธิมนุษยชนเร่ิมจากปัญหาความอิสระในการนับถือศาสนา หน่ึงในปัญหา
นั้นก็คือความรุนแรงต่อกลุ่ม Jemaah Ahmadiyah Cikeusik ซ่ึงจดัพิมพโ์ดย ELSAM เม่ือปี 

2014  เขาคนน้ียงัเป็นหน่ึงในนักเขียนหนังสือท่ีเก่ียวกับการขบัเคล่ือนขององค์กรสิทธิ
มนุษยชนระหว่างประเทศท่ีเป็นแนวคิดของ  Human Rights Working Group (HRWG) 
อย่างไรก็ตามก็ยงัอยู่ในขั้นตอนก่อนวางจ าหน่าย เขายงัท างานเป็นท่ีปรึกษาด้านสิทธิ
มนุษยชนในระดับภาคหรือแม้แต่ระดับนานาชาติ ปัจจุบนัเขาร่วมงานกับส านักงาน
ช่วยเหลือดา้นกฏหมายจาการ์ตา้ (LBH Jakarta) ในฐานะสตา๊ฟโครงการระหวา่งประเทศ 
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