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The main aim of this study is to provide an autonomous perspective towards the study of
Acehnese historical development. One factor that brings about great instability within the Indonesian
nation at present time is the on- going struggle by Aceh for her independence. To fully understand
the issue at hand, one has to look back at the golden era of Acehnese history and her decline after
facing Dutch agression between 1873 to 1942. One of the manifestation of that Dutch – Aceh war
was the rise of Acehnese independent movement who maintained its role in the struggle for
independence up until the present time.
The study is based on historical analysis and is divided into three main issues : the
development of traditional Acehnese state as one of the great city- port of Southeast Asia in the Age
of Commerce ; the involvement and policy of the Dutch and the response of the Acehnese towards
outside interference that based on Isalamic doctrine.
The result of this study shows that the development of Acehnese State was determined by
commerce and Islamic religion. After the great Sultanate declined in face of Dutch colonialism
between 1873 – 1942, Acehnese awareness was raised, basing on historical and religions pride.
Such awareness continued to characterize the Acehnese struggle for independence up until modern
time. During the fighting will the Dutch, leadership passed from the Sultan to the Ulama who
excercised influence both intellectually as Islamic teachers and physically as the leaders. The same
roles apply for the Ulama in the struggle against the Indonesian Government. It can be concluded,
therefore, that Aceh provides a case study that highlights the overall response of Southeast Asia
against colonial domination. It also highlights the importance of Islam as a binding force for the
Muslim people, hightening their awareness and providing a fundamental basic for freedom fighters.
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ในบริบทของประวัติศาสตร ดินแดนที่ประกอบกันขึ้นเปนประเทศอินโดนีเซียนั้นคือรัฐ
จํานวนมาก ซึ่งตางก็มีที่มา รากฐาน พัฒนาการ วัฒนธรรม ตลอดจนชาติพันธุที่แตกตางกันไป
อาเจะหคือตัวอยางหนึ่งของรัฐที่มีความเปนตัวของตัวเองมีประชากรหลักเปนชาวมลายู เปน
ราชอาณาจักรอิสลาม มีพัฒนาการทางประวัติศาสตรมาอยางตอเนื่องและเปนเอกเทศ ทําให
ปจจุบันนี้ปญหาการเรียกรองเอกราชของอาเจะหถือไดวาเปนปญหาที่สําคัญตอเสถียรภาพทาง
การเมื อ งของรั ฐ บาลอิ น โดนี เ ซี ย และจากการที่ รั ฐ บาลกลางใช น โยบายการปราบปรามทาง
การทหารที่ รุนแรงนํามาซึ่งการละเมิดสิทธิมนุษยชนตอชาวอาเจะหจนเปนที่จับตามองจาก
สังคมโลก ปญหานี้เกิดขึ้นทันทีที่อินโดนีเซียไดรับเอกราชจากดัตชในป ค.ศ.1945 รัฐบาล
อินโดนีเซียก็ไดพยายามรวบรวมรัฐตางๆเขาไวดวยกันโดยมิยอมใหรัฐเหลานี้แยกตัวเปนอิสระ
โดยเฉพาะอาเจะหซึ่งเปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญไดแก น้ํามันและกาซธรรมชาติ จึงเปน
ที่ ม าของขบวนการแบ ง แยก ดิ น แดนที่ เ ป น ป ญ หาสํ า คั ญ ของอิ น โดนี เ ซี ย อาเจะห จึ ง เป น
กรณีศึกษาที่นาสนใจวาทําไมผูคนที่นั้นจึงตองการอิสระภาพและปลดแอกตัวเองจากรัฐบาลกลาง
การที่จะเขาใจปญหาของอาเจะหไดอยางแทจริงจําเปนตองศึกษาความเปนมาตั้งแตยุคเรือง
อํานาจ จนถึงยุคที่อาเจะหถูกดัชตรุกราน ซึ่งในยุคนี้เปนยุคที่มีความสําคัญเพราะสงครามที่เกิดขึ้น
ไดกอกําเนิดขบวนการการตอสูที่เขมแข็ง และมีบทบาทตอการเรียกรองเอกราชมาจนถึงปจจุบัน
สําหรับภูมิหลังของรัฐอาเจะหนั้นถือไดวาเปนรัฐที่มีประวัติศาสตร มีการปกครองตนเอง
(autonomous history) มีพัฒนาการและความตอเนื่องในฐานะเมืองศูนยกลางทางการคาที่มี
ความสําคัญขึ้นมาหลังจากมะละกาถูกโปรตุเกสยึดครอง และนับตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 16 เปนตน
มา อาเจะหคือแหลงพริกไทยที่ใหญที่สุด เปนสินคาออกที่นํารายไดมหาศาล อีกทั้งยังสามารถ
ผูกขาดการคาดีบุกในเปรัคไดอีกดวย ซึ่งความสําคัญในทางเศรษฐกิจนี้เองที่ดึงดูดใหดัตชสนใจ
อาเจะหมากที่สุด นอกจากนั้นแลวอาเจะหยังเปนศูนยกลางของวัฒนธรรมศาสนาอิสลาม อาเจะห
ไดชื่อวาเปนรัฐมุสลิมที่มีความเครงครัดมากจนไดชื่อวาเปน “ประตูสูมักกะห” และกฎหมาย
อิ ส ลาม (shariat)
ได ก ลายเป น ส ว นหนึ่ ง ของระเบี ย บข อ บั ง คั บ ต า งๆและไม ขั ด แย ง กั บ
ขนบธรรมเนียม (adat) ในดานการปกครองมีสุลตานเปนประมุขของรัฐ มีการจัดระบบการ
ปกครองสวน ทองถิ่น และที่นาสนใจคือมีกลุมอํานาจที่สําคัญสองกลุม กลุมแรกคือ อุเลบาลัง
1

2

(uleebalang) เปนกลุมผูนําในการปกครองและมีบทบาทที่สําคัญในเรื่องการคาขาย สวนอีกกลุม
คือ อุลามา(ulama) เปนผูนําทางศาสนา จึงทําใหตําแหนง อุลามามีบทบาทสูงมากทั้งทาง
สังคม การเมืองและวัฒนธรรม ในชวงที่ดัตชเขามามีอิทธิพลเหนือ อาเจะหนั้นอุเลบาลังยอมพอใจ
ที่จะใกล ชิดกับศู นยอํ านาจ อั นเทากับเป นการสรางความขัดแยงกับผูนํา ทางศาสนาที่ใกลชิด
ประชาชน อุลามาทําหนาที่รวบรวมผูคน ปลุกระดมใหเกิดการตอสูเพื่ออิสรภาพโดยใชศาสนาเปน
เครื่องมือและทายที่สุดกลุมอุลามาเหลานี้ก็กลายเปนขบวนการปฏิรูปอิสลามที่ดําเนินการเรียกรอง
อิสรภาพจาก อินโดนีเซียในปจจุบันนั่นเอง
ประวั ติศ าสตรก ารต อสู ข องชาวอาเจะห มีม าอยา งตอเนื่ อง นั บตั้ง แตก ารตอสูกั บชาว
พื้นเมืองในบริเวณชองแคบมะละกาเพื่อควบคุมเมืองทาการคาและการปะทะกับโปรตุเกสอีกหลาย
ตอหลายครั้ง แตจุดเริ่มตนของความสัมพันธระหวางดัตชกับอาเจะหเกิดจากความตองการของ
รัฐบาลเนเธอรแลนดที่จะขยายการปกครองจากศูนยกลางเดิมในชวาไปสูหมูเกาะรอบนอกในชวง
คริสตศตวรรษที่ 19 โดยเฉพาะสุมาตราซึ่งเปนแหลงผลิตวัตถุดิบเพื่อสงออก เชน ยาสูบ พริกไทย
และดีบุกเปนตน ในกรณีของสุมาตรา ดัตชเขายึดครองดินแดนของพวกมินังกาเบาไดตั้งแตป ค.ศ.
1837 และรัฐอื่นอีก เชน อินดรากิรี (Indragiri) ซิอัค (Siak) เปนตน และในป ค.ศ.1863 ดัตชเขา
ครอบครองเกาะนิอัส(Nias) โดยอางวาเพื่อปองกันไมใหอาเจะหจับผูคนเอาไปขายเปนทาส ซึ่ง
เหตุการณนี้เองถือไดวาเปนสัญญาณที่เตือนภัยใหกับรัฐอาเจะหวาตองมีการเผชิญหนากับดัตช
อยางหลีกเลี่ยงไมได และจากการที่อังกฤษและดัตชทําสนธิสัญญาสุมาตรา (Treaty of Sumatra)
ในป ค.ศ.1871 สงผลใหดัตชมีอิทธิพลอยางเต็มที่ในสุมาตรา ชะตากรรมของอาเจะหแทบจะตกอยู
ในกํามือของดัตช จนในที่สุดตนป ค.ศ.1873 ดัตชยื่นคําขาดแกสุลตานของอาเจะหใหยอมอยู
ภายใตการปกครอง แตอาเจะหปฏิเสธ สงครามจึงเริ่มขึ้นนับแตบัดนั้น สงครามระหวางดัตชกับอา
เจะหซึ่งกินระยะเวลายาวนานกวาสามสิบปกอนที่อาเจะหจะตกอยูใตอาณานิคมของดัตช แตการ
จะยึ ด ครองอาเจะห ไ ม ใ ช ข องง า ยดั ต ช ตอ งใช ทั้ ง กํ า ลั ง คน กํ า ลั ง ทรั พ ย และแผนการมากมาย
เพื่อที่จะควบคุมอาเจะห แตตลอดเวลาในชวงที่ดัตชปกครอง ปญหาความวุนวายตางๆใชจะลด
นอยเบาบาง กลับทวีความตึงเครียดและสรางความเสียหายใหกับดัตชไมใชนอย
การเผชิญหนากันระหวางอาเจะหกับเนเธอรแลนดใน ค.ศ.1873-1942 นับไดวามี
ความสําคัญตอประวัติศาสตรการตอสูของชาวอาเจะหที่สงผลมาถึงปจจุบัน ในเรื่องการเรียกรอง
อิสระภาพจากอินโดนีเซีย ในอดีตสุลตานคือแมทัพที่มีความสําคัญแตในสงครามครั้งนี้การตอตาน
ดัตชไดเปลี่ยนมือไปอยูที่ผูนําทางศาสนาหรือ อุลามา(ulama) กับผูปกครองเมืองตางๆใน
อาณาจักร อาเจะหซึ่งก็คือ อุเลบาลัง (uleebalang) แตอุเลบาลังพะวงในเรื่องผลประโยชนของ
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ตนเองและความปลอดภัยของดินแดนที่ตนปกครองอยูมากกวา จึงไมไดรวมมือกันตอตานดัตช
และชอบที่จะประนีประนอมมากกวาจึงตกเปนภาระของอุลามาที่ลุกขึ้นมารวบรวมกําลังผูคนสูรบ
กับดัตช ผูนําอิสลามประกาศวาสงครามกับดัตชคือสงครามศักดิ์สิทธิ์เพื่อปกปองศาสนาอิสลาม
และขับไลชาวตางชาติออกไป การตอสูเพื่ออิสระภาพของชาวอาเจะหในครั้งนี้วางอยูบนพื้นฐาน
ของความรูสึกในความเปนรัฐอิสลาม ซึ่งมีสํานึกของความภาคภูมิใจในประวัติศาสตรชาติของตน
และสงผลถึงปจจุบัน เพราะฉะนั้นการศึกษาในชวงของการเผชิญหนาของอาเจะหกับดัตชนั้น
นับวามีความสําคัญตอการที่เราจะเขาใจถึงความเปนอาเจะห ความนึกคิดของคนทองถิ่นที่ตอง
ตอสูกับชาติมหาอํานาจตะวันตกที่ในยุคนั้นกําลังเรืองอํานาจอยางยิ่ง และอาเจะหก็อาจจะเปน
กรณีหนึ่งที่จะทําใหเราเห็นภาพของการเคลื่อนไหวทางประวัติศาสตรโดยรวมของเอเชียตะวันออก
เฉียงใตในการตอสูกับเจาอาณานิคม
จากความสําคัญทั้งหมดที่ไดกลาวมานั้น ทําใหเห็นถึงความสําคัญที่ตองศึกษาถึงบทบาท
ของชาวอาเจะหที่ตอตานดัตช และนโยบายของดัตชที่ยึดครองอาเจะหตั้งแตป ค.ศ. 1873 ที่เปน
จุดเริ่มตนของสงครามจนกระทั่งถึงป ค.ศ.1942 ที่ญี่ปุนเขามามีบทบาทแทนดัตช เพราะจะสะทอน
ให เ ห็ น ถึ ง สภาพการณ ใ นป จ จุ บั น ที่ ข บวนการเรี ย กร อ งเอกราชที่ มี ต อ รั ฐ บาลอิ น โดนี เ ซี ย ว า มี
พัฒนาการมาเชนไร มีวิธีการตอสูแบบไหน มีความคิดกับเรื่องนี้อยางไรที่ทําใหผูคนในอาเจะห
ตองการอิสระภาพและมีอํานาจในการปกครองตนเอง
วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่ อศึ ก ษาถึ ง ประวั ติค วามเป น มาของรัฐ อาเจะหที่มี ลัก ษณะเฉพาะตั ว ของสั ง คม
เมืองทา อันมีโครงสรางทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
2. เพื่อศึกษาถึงการเผชิญหนาระหวางอาเจะหกับดัตชที่เกิดในชวง ค.ศ. 1873-1913 ซึ่ง
เปนชวงแหงสงครามระยะแรกที่ดัตชทุมกําลังอยางเต็มที่ในการเขายึดครอง รวมถึง
บทบาทของผูนําทองถิ่นวามีปฏิกิริยาเชนใดตอสภาพการณในชวงนั้น
3. เพื่อศึกษาถึงนโยบายของดัตชหลังจากที่ครอบครองอาเจะหเปนรัฐในอาณานิคม
นับตั้งแต ค.ศ. 1913-1942 กอนที่ดัตชจะหมดบทบาทไปจากอาเจะหโดยสิ้นเชิง
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ขอบเขตของการศึกษา
ในการศึ ก ษาเรื่ อ งการเผชิ ญ หน า ของรั ฐ อาเจะห กั บ เนเธอร แ ลนด ค.ศ.1873–1942
นั้นมีขอบเขตเริ่มจากการที่ดัตชประกาศสงครามตออาเจะหอยางเปนทางการในป ค.ศ.1873
ซึ่งสงครามในครั้งนี้กินเวลายาวนานมากกวาที่ดัตชจะสามารถเขาครอบครองอาเจะหไดอยาง
แทจริง ถึง แมจะเปนเชนนั้นก็ตามปญหาความวุนวายตางในระหวางที่อาเจะหอยูภายใตการ
ปกครองของดัตชก็หาไดเบาบางลงไม จนกระทั่งถึงป ค.ศ.1942 ซึ่งเปนปที่ดัตชหมดอํานาจการ
ปกครองตออาเจะหอยางสิ้นเชิง เนื่องจากญี่ปุนเขามาแทนที่จึงทําใหดัตชหมดบทบาทจากอาเจะห
ไปในที่สุด
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
งานเขียนที่กลาวถึงการเผชิญหนาของรัฐอาเจะหกับเนเธอรแลนด ในภาษาไทยนั้นมีอยู
นอยมากสวนใหญจะกลาวถึงอยางผิวเผินแตก็ยังพอที่จะหามาประกอบในงานศึกษาเรื่องนี้ไดบาง
เชนงานของ วิทยา สุจริตธนารักษ และสุภาคพรรณ ขันชัย เรื่อง อดีตและอนาคตของอะเจห
(2546) เปนงานศึกษาเกี่ยวกับอาเจะหในสมัยใหมที่ใหภาพของวิกฤติการณที่อาเจะหกําลังประสบ
ในเรื่องของการแบงแยกดินแดนและการคาดคะเนอนาคตของอาเจะหวาจะเปนไปในทิศทางใด
และบทความของ Tengku Hasan M. Ditiro ที่แปลโดย มนัส เกียรติธารัย รัฐอาเจะหแหง
สุมาตรากับลัทธิอาณานิคม (2535) ที่ใหภาพของสงครามระหวางดัตชกับอาเจะหอยางกวางๆ
โดยสอดแทรกความคิดของขบวนการการเรียกรองเอกราชเปนสวนใหญ
สวนงานศึกษาในภาษาอังกฤษก็ไดแก งานของ Anthomy Reid เรื่อง The Contest for
North Sumatra: Atjeh, The Netherlands and Britain 1858-1898. (1969) ใหภาพของ
ความสั ม พั น ธ ข องอาเจะห ที่ มี ต อ ทั้ ง อั ง กฤษ และดั ต ช รวมทั้ ง สาเหตุ ที่ ดั ต ช ต อ งการเข า มา
ครอบครอง อาเจะห อีกทั้งยังมีงานเขียนของ Lee Kam Hing เรื่อง The Sultanate of Aceh.
(1995) ที่แสดงถึงระบบการปกครองของสุลตานและกลุมอํานาจที่มีความสําคัญในรัฐอาเจะห
และงานของ James T. Siegel เรื่อง The Rope of God. (1969) ที่แสดงถึงความสําคัญของ
ศาสนาอิสลามในการเปนเครื่องมือทางการเมือง และยังมีงานที่ทําใหเห็นวาสนธิสัญญาสุมาตรามี
ความสําคัญที่ทําใหดัตชเขามามีอํานาจตออาเจะหเปนอยางมากคืองานของ John Anderson
เรื่อง Acheen and the ports on the North and East coasts of Sumatra. (1840)
เมื่อสถานภาพการศึกษาในภาษาไทยมีความขาดแคลนเชนนี้ ทําใหการศึกษาถึงเรื่องการ
เผชิญหนาของรัฐอาเจะหกับเนเธอรแลนดนาที่จะชวยเสริมตอในงานศึกษาที่เกี่ยวกับรัฐอาเจะหให
มีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น
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วิธีการศึกษา
การศึกษาตามระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร โดยใชวิธีการนําเสนอแนวประวัติศาสตร
เชิงวิเคราะห โดยเริ่มจากการสืบคนขอมูลหลักฐานทั้งเอกสารพื้นเมือง อาทิ พงศาวดารพื้นเมือง
คัมภีรทางศาสนา กฎหมายตางๆ และเอกสารของชาวตะวันตก อาทิ บันทึกการเดินทาง บันทึก
ทางการทูต บทความ สารคดี รวมทั้งวิทยานิพนธ บทความทางวิชาการ และผลงานวิจัยตางๆที่
เกี่ยวของกับอาเจะหที่ไดรับการแปลเปนภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ทําใหทราบถึงวิธีการดําเนินนโยบายที่ดัตชมีตออาเจะห
2. ทําใหทราบถึงบทบาทและความคิดของชาวพื้นเมืองที่มีตอผูรุกรานชาวตะวันตก
3. ทํา ให ท ราบถึ ง ผลกระทบที่เ กิด ขึ้ น ในขณะนั้น วา ก อ ใหเ กิด เหตุก ารณ ที่สํ า คั ญทาง
ประวัติศาสตรไดเชนไร
4. ทํา ใหท ราบถึ ง ผลสะทอนที่มี มาถึง ปจจุบั นตอขบวนการเรี ยกรอ งเอกราชของชาว
อาเจะห
แหลงขอมูล
1. สํานักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
และวังทาพระ
2. หองสมุดปรีดีพนมยงคมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
3. หองสมุดดิเรกชัยนามคณะรัฐศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
4. หองสมุดคณะสังคมวิทยา-มานุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
5. สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
6. หองสมุดคณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
7. หองสมุดสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
8. หองสมุดสถาบันศึกษาความมั่นคง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
9. หองสมุดคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
10. หองสมุดศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร
ฯลฯ

บทที่ 2
ภูมิหลังของอาเจะห
รัฐอาเจะห1 คือดินแดนสวนหนึ่งทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตอนบนสุดของเกาะสุมาตรา
มีพื้นที่ทั้งหมด 6,182.07 ตารางกิโลเมตร และไดถูกผนวกเขาเปนดินแดนสวนหนึ่งของรัฐบาลแหง
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยมีศูนยกลางการปกครอง ณ กรุงจาการตา ตั้งแต ค.ศ. 1959 เปนตนมา
2
จึงเปนเมืองปลายสุดทางทิศตะวันตกของอินโดนีเซีย มีเมืองหลวงชื่อ บันดา อาเจะห (Banda
Aceh) ซึ่งเดิมชื่อ คูตาราจา (Kutaraja)
ตําแหนงทางภูมิศาสตรอยูระหวางเสนรุงที่ 2 – 6 องศาเหนือ เสนแวงที่ 95 – 98 องศา
ตะวันออก มีพื้นที่ราว 55,390 ตารางกิโลเมตร ทางทิศตะวันตกจดมหาสมุทรอินเดีย ทางทิศตะวัน
ออกจดชองแคบมะละกา ทางทิศเหนือจดอาวเบงกอล และทางทิศใตจดจังหวัดสุมาตราเหนือ จึงมี
ทะเลลอมรอบสามดาน มีชายฝงทะเลยาว 1,110 กิโลเมตร ทั้งยังประกอบดวยเกาะตางๆอีก
จํานวนไมนอยกวารอยเกาะ เกาะเหลานี้สวนใหญจะอยูทางทิศตะวันตก เกาะขนาดใหญและ
สําคัญคือ เกาะเวช (Weh) ซึ่งเคยมีทาเทียบเรือขนาดใหญสมัยที่ดัตชปกครอง

1

ราชบัณฑิตยสถานมิไดบัญญัติคําอาน Aceh ไวในประกาศของราชบัณฑิตยสถานและประกาศของ
สํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตปกครองและเมืองหลวง ทั้งในประกาศเดิมที่ตีพิมพ
ครั้งแรกในป พ.ศ. 2520, พ.ศ. 2530 และประกาศหลังสุดที่ตีพิมพในป พ.ศ. 2541 แตใน”สารานุกรมประวัติ
ศาสตรสากลสมัยใหม:เอเชีย เลม1” อักษร A-B ตีพิมพโดยราชบัณฑิตยสถานในป พ.ศ. 2539 มีคําอธิบายชื่อ
Aceh ในหนา 37-40 โดยอานคํานี้วา “อาเจะห” จากคําอังกฤษวา Aceh คําที่เขียนดวยอักษรโรมันเองมีใชหลาย
คําคือภาษาอินโดนีเซียอักขระวิธีเดิมใชคําวา Atjeh ปจจุบันใชคําวา Aceh คํา Atjeh เปนคําที่ดัตชใช เชนงานชิ้น
สําคัญของ Hurgronje ที่ตีพิมพในป ค.ศ. 1843 ชื่อวา De Atjehers (The Acehnese) แตในภาษาอังกฤษยังมี
ใชคําวา Acheh และเรียกผูคนวา Achinese เชนในงานของ Tate ที่ชื่อ The Making of Modern Southeast
Asia, Vol. 1 ตีพิมพในป ค.ศ. 1971 องคกรปลดปลอยแหงชาติของอาเจะหและสุมาตราที่ ฮะซัน ดิ ติโร เปนผูนํา
อยูก็ใชวา Acheh/Sumatra National Liberation Front
2
ภูวดล ทรงประเสริฐ,อินโดนีเซีย:อดีตและปจจุบัน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2539), 55.
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อาเจะหประกอบไปดวยพื้นที่ราบ ที่ราบสูง และภูเขาจํานวนมาก ภูเขาบาริซัน (Bukit
Barisan) แบงอาเจะหออกเปนสองสวนคือที่ราบตอนเหนือและตะวันออก กับที่ราบทางตะวันตก
และใต ที่ราบตอนเหนือและทางตะวันออกเปนที่ราบต่ําและมีขนาดกวางกวาทางตะวันตกและใต
ในเขตที่ราบต่ํามีการเพาะปลูกขาวและทําสวน กับบางสวนเปนหนองบึงที่มีตนจากและโกงกาง
สวนที่ราบทางใตและตะวันตกจะแคบ ตอนกลางจะเปนที่ราบสูงความสูงจากระดับน้ําทะเล
ระหวาง 500 -2,000 เมตร ไดแกที่ราบสูงกาโย (Gayo) และอาลาส (Alas) ในแนวเขาบูกิตวารีซัน
มีภูเขาไฟปรากฎอยูไดแก ภูเขาเบนดาฮารา(Gunung Bendahara) ภูเขาเซอลาวาห (Gunung
Seulawah) ภูเขาเกอเรอดอง (Geureudong) ภูเขาซิงกะหมาตะ (Gunung Singgah Mata)
ภูเขาปารกิซัน (Gunung Parkisan) ภูเขาโลเซอร (Gunung Loser) เปนตน นอกจากภูเขาไฟแลว
ยังมีภูเขาอื่นๆอีกมากมาย มีแมน้ํา 45 สาย แบงเปน 22 สายอยูในเขตอาเจะหตะวันตกและ
อาเจะหใต ซึ่งไหลลงมหาสมุทรอินเดีย อีก 23 สายอยูในเขตอาเจะหใหญ (Aceh Besar)
ปดี (Pidie) อาเจะหเหนือและอาเจะหตะวันออก ไหลลงชองแคบมะละกา ไดแก แมน้ําอาเจะห
(Krueng Aceh) เปอซังงัน (Peusangan) เปนตน แมน้ําเหลานี้ใชเปนเสนทางคมนาคมดวย
ในเขตภูเขามีทะเลสาปน้ําจืดอยูหลายแหง เชน ลาอุต ตาวาร (Laut Tawar) อยูตอนกลางของรัฐมี
เนื้อที่ถึง 60 ตารางกิโลเมตร
คนอาเจะหประกอบไปดวยหลายชาติพันธุ เชน พวกกาโย (Gayo) มักอยูในเขตที่ราบสูง
กาโยและอาลัส พวกอานุก จาเม (Aneuk Jame) มักอยูตามชายฝงตะวันตอนใต พวกอาเจะหเปน
กลุมคนสวนใหญราวรอยละ 80 กระจายกันอยูทั่วไป นอกจากนี้ยังมีพวกตาเมียง (Tamiang)
พวกคลุท (Kluet) เปนตน อาเจะหมีภาษาเปนของตนเอง เคยใชอักษรอารบิกเปนตัวเขียน
แตปจจุบันมักเขียนดวยอักษรโรมัน (อางกันวาตัวเขียนเปนแบบ Arab-Melaya หรือจาโว (Javo)
ซึ่งนาจะเหมือนกับที่คนไทยเรียกอักษรยาวี) ซึ่งบางก็วาเปนภาษาที่เปนตระกูลเดียวกับภาษาจาม
บางก็วาคลายเขมร นอกจากภาษาอาเจะหแลวยังมีภาษาอื่นๆและภาษาถิ่นอีกมาก ชื่อภาษาจะ
เรียกตามกลุมชาติพันธุดังที่ไดกลาวขางตน
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ภาพที่ 1 แผนที่อาเจะห

ที่มา : Rais Richard Zaidi. Peace Brigades International Indonesia Project : Map of
Indonesia (online), Accessed November 2005. Available from
http://www.peacebrigades.org/etp/etpmaps.html
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อาเจะหในหลักฐานประวัติศาสตร
ฟาน ลังเงน (Van Langen) ชาวดัตช ผูเคยมีตําแหนงเปนผูวาราชการอาเจะหในระยะ
สองทศวรรษสุดทายของศตวรรษที่ 19 ผูคนควาเรื่องอาเจะหไวมาก ไดอางจากนิทานพื้นเมืองเดิม
ของอาเจะหวา กลาวถึงคนพื้นเมืองเดิมเรียกกันวา อูรอง มันเต (Ureueng Mante) ซึ่งอาจจะเปน
คนกลุมเดียวกับเผามันตรา (Mantra) ที่อาศัยอยูในแถบภูเขาในรัฐเซลังงอในแหลมมลายู ตอลงมา
เปนกลุมคนบาตัก (Batak) ในเขตสุมาตราเหนือ แตในปจจุบันคนกลุมนี้ถูกผลักดันจากที่อยูแถบ
ทางฝงทะเลของอาเจะหใหเขาลึกเขาไปในแผนดิน พวกฮินดูเปนกลุมคนภายนอกที่เขามายังอา
เจะหประมาณระยะตนๆคริสตศตวรรษ มาตั้งหลักแหลงแถวชายฝงทะเลตอนเหนือทางตะวันออก
และทางดานตะวันตก ตลอดจนเขาไปทางตอนในของอาเจะห โดยพบจารึกที่เกาแกที่กูตา บาเต
(Kuta Batee) เปนตน ในนิทานยังกลาวถึงผูปกครองฮินดูนามวา ราวานะ (Rawana) ครองเมืองอิ
นทรบุรี (Indrapuri) กลาวกันวาการเขามาตั้งบานเรือนของคนฮินดูทําใหคนอาเจะหไดรับวัฒน
ธรรมที่สูงกวา คนอาเจะหรับเอาคําสันสกฤตมาใชเพื่ออธิบายความคิดความอาน ใชเรียกขานสิ่ง
ของตางๆ และใชกับดนตรีรวมทั้งการฟอนรํา พวกฮินดูไดเขามาปกครองไปตลอดฝงทะเลตะวัน
ออก รวมตลอดทั้งปาเซ (Pase) หรือ ปาไซ (Pasai) และปดี (Pidee)3
ประวัติศาสตรของอาเจะหกอนป 1500 นั้นยังคอนขางมืดมนและไมมีหลักฐานแนชัดเกี่ยว
กับความเปนมาของอาเจะห แตอยางไรก็ตามในบันทึกหลักฐานของจีนในประมาณป ค.ศ. 500
อันเปนบันทึกชวงสมัยราชวงศ Liang ไดเขียนถึงเมืองๆ หนึ่งที่มีชื่อวา โปลี (Poli) มีที่ตั้งอยูบริเวณ
ตอนเหนือของสุมาตรา มีหมูบานที่อยูในการควบคุม 136 หมูบาน อีกทั้งยังระบุวาที่รัฐแหงนี้มี
ความอุดมสมบูรณเนื่องจากปลูกขาวไดสองครั้งตอป คนธรรมดาสวมเสื้อผาที่ทอจากผาฝาย
ชนชั้นปกครองสวมเสื้อผาจากผาไหม กษัตริยจะออกตรวจตราประชาชนโดยการประทับบน
หลังชาง ในขณะนั้นศาสนาที่นับถือคือศาสนาพุทธ4 สวนศาสนาอิสลามเริ่มเขามาเผยในชวง
ค.ศ. 846-950 โดยพอคาชาวอาหรับ และจากบันทึกของมารโคโปโล ที่เดินทางมายังบริเวณนี้ใน
ค.ศ. 1292 ไดบันทึกไววาชาวพื้นเมืองไดหันมานับถือศาสนาอิสลามกันอยูกอนที่เขาจะเดินทางมา
ถึ ง ซึ่ ง ชนชั้นผูปกครองก็ ได หันมานั บถื ออิสลามแตก็ยัง รักษาพิธีกรรมแบบฮิ น ดู โบราณภายใน

3

Edwin M. Loeb, Sumatra Its History and People (Kuala Lumpur : Oxford University Press,
1972), 218.
4
Ibid.,219.

10

ราชสํานักของตนแมกระทั่งการสรางสุเหราตางๆ บางแหงก็ถูกสรางขึ้นมาคลายกับวิหารฮินดูที่เคย
มีการสรางขึ้นมากอนหนานี้5
ชองแคบมะละกานั้น เปนเสนทางเดินเรือและเสนทางการคาระหวางตะวันออกและ
ตะวันตก คือตั้งแตอินเดีย ตะวันออกกลางและตะวันตก เกาะตางๆในหมูเกาะอินโดนีเซีย
คาบสมุทรมลายู และโดยเฉพาะเกาะสุมาตรายังเปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติคือของปาทั้งหลาย
และเครื่องเทศที่เปนที่ตองการของจีนและคนยุโรป การเดินเรือยอมทําใหเกิดเมืองทาที่ขนถาย
สินคา พักจอดเรือรอมรสุมสงในการเดินทาง ทําใหเมืองทาตางๆเจริญรุงเรืองขึ้น พอคาอาหรับที่
เมื่อนับถือศาสนาอิสลามแลว (เคยเรียกกันวา Mohammedan หรือผูนับถือพระโมฮัมหมัด)
เปนผูนําศาสนาอิสลามเขามาดวย กอใหเกิดอาณาจักรอิสลามขึ้นมากมาย
กอนอาณาจักรอาเจะหจะรุงเรืองขึ้นมานั้นมีอาณาจักรสําคัญทางชายฝงทะเลสุมาตรา
เหนืออยูกอนแลวคือ สมุทระ (Samudra) กับปาไซ (Pasai) ซึ่งตอมาไดรวมกันและเรียกวา
สมุทรปาไซ (Samudra Pasai) ในระยะคริสตศตวรรษที่ 13 อาณาจักรแหงนี้เปนแหลงการคาที่
สําคัญ และสินคาที่มีคามากคือ เครื่องเทศ พอคาอินเดียจะมาจากแควนกุชราษฎร เบงกอล
รวมทั้งการคาขายติดตอกับชวา โตเม ปเรส (Tome Pires) อางวาอาณาจักรนี้สงเครื่องเทศเปน
สินคาออกราว 8,000 – 10,000 บาฮาร ตอป (Bahar หนึ่งบาฮารเทากับ 375 ปอนด) บางปมากถึง
15,000 บาฮาร กับยังสงผาไหม ปูนขาว และทองคํา เปนสินคาออกอีกดวย สมุทรปาไซสงทูตไปยัง
เมืองจีนหลายครั้งและราชสํานักอื่นสงทูตมาเมืองนี้บอยๆ สมุทรปาไซมีเงินเหรียญทองคําที่เรียก
กันวา dirham หรือ deureuham ออกใชในสมัยสุสตาน Muhammad Malik al-Zahir (12971336) มีการติดตอใกลชิดกับมะละกา ราชาองคแรกของมะละกาคือ ปรเมศวร (Parameswara)
ไดเขารีตเปนมุสลิม และวิวาหกับธิดากษัตริยของปาไซ กลาวกันวา ภาษามาเลยเกา (Bahasa
Melayu Klasik) หรือที่เรียกกันวา ภาษายาวี ( Bahasa Jawi) ใชกันในอาณาจักรแหงนี้อยูกอน
อันเปนภาษาที่ใชบันทึกเอกสารประวัติศาสตรสําคัญ คือ Hikayat Raja-raja Pasai อยางนอยก็ใน
ตอนตนๆของเอกสารนี้6 ศาสนาอิสลามเขามาแพรหลายในอาณาจักรนี้จนกลายเปนแหลงที่ผูคน
ตองมาศึกษาศาสนาอิสลามที่นี่ ฮิกายัตปตตานี (Hikayat Patani) ยังกลาวถึงครูสอนศาสนา
(ulama) ของปาไซไดไปเผยแพรศาสนาอิสลามที่อาณาจักปตตานีดวย แตอาณาจักรสมุทรปาไซ
สิ้นสุดลงเมื่อแพสงครามกับอาณาจักรมัชปาหิตแหงชวากลางในสมัยสุลตานอะหมัด (Ahmad)
ซึ่งครองราชยอยูราวป ค.ศ. 1346-1383
5

Ibid.
6
Ibid.
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ศาสนาอิสลาม : รากฐานของรัฐใหม
ผู ที่ นับถือศาสนาอิ สลามไดมี บ ทบาทสําคัญในการสถาปนาและสรางความรุงเรืองให
รัฐใหมตั้งแตปลายคริสตศตวรรษที่ 13 เปนตนมา รัฐใหมแรกสุดตั้งอยูในดินแดนตรงชองแคบ
มะละกา ซึ่งในเวลานั้นเปนดินแดนที่ชาวมุสลิมที่อยูไกลออกไปทางทิศตะวันตกจะมีโอกาสติดตอ
กับเครือขายสังคมอื่นๆ ในหมูเกาะอินโดนีเซียไดสะดวกที่สุด จนกระทั่งพื้นฐานและอิทธิพลของ
สังคมตอนเหนือของเกาะสุมาตรา เชน เมืองสมุทรปาไซตองถูกบดบังความสําคัญไปโดยสุลตาน
ซึ่งมีศูนยกลางการพาณิชยของตนอยูในเมืองมะละกา ดวยเหตุนี้เองจึงทําใหเมืองทาตางๆ ซึ่งอยู
ทางชายฝงภาคเหนือของเกาะชวาไดเริ่มเจริญรุงเรืองขึ้นในระยะนั้น เพราะกลายเปนชุมชนการคา
ขึ้นมา นอกจากนั้นแลวในคริสตศตวรรษที่ 16 ยังทําใหเมืองใหมอื่นๆ ปรากฏโฉมหนาออกมา
เพราะอิทธิพลของความเจริญทางการคาในดินแดนเหลานั้น
ศาสนาอิสลามนิกายซูฟ (Syafii) เปนนิกายที่คนอาเจะหสวนมากนับถือ แมคนอาเจะห
จะเครงครัดในศาสนาอิสลามมาก แตความเชื่อดั้งเดิมกอนรับเอาศาสนาอิสลามเขามาก็ยังคงมี
บทบาทสําคัญ คนอาเจะหจะยึดถือขนบธรรมเนียมและความเชื่อเดิมอยางแนนแฟน สวนใหญเปน
เรื่องความเชื่ออํานาจเรนลับในธรรมชาติ โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับภูติผี และบรรพบุรุษที่ลวงลับไป
แลว เชน เชื่อวามีผีปาที่เรียกวา ออรัง บูนิอัน (orang bunian) หรือเคอมัง (kemang) ผีน้ํา เรียกวา
กูลุง ติการ (gulung tikar) ผีบึงที่อยูตามหนองน้ํานิ่งๆ ที่เรียกวา ซาเน (sane) ผีตายทั้งกลมที่มี
สัญลักษณการคลุมโปงผาขาวผีชนิดนี้เรียกวา คุนติอานัค (kuntianak) และผีตายโหงที่เรียกวา
อันเคอร (anker)7
ผูคงแกเรียนที่มาจากดินแดนตางๆในเอเชียตะวันตกยังมีบทบาทสําคัญมากในการพัฒนา
วิธีคิดทางศาสนาแกอาณาจักรหรือรัฐใหมๆ ในหมูเกาะอินโดนีเซีย โดยปญญาชนทางศาสนา
อิสลามเหลานั้นจะทําหนาที่เปนผูประสานสรางความรุงเรืองใหแตละรัฐดวยการสัมพันธกับศูนย
กลางของโลกมุสลิม เชนเมืองมักกะห (Maccah) เพื่อปรับระดับความคิดของปญญาชนในยุคนั้น
จนกระทั่งคริสตศตวรรษที่ 17 ภูมิปญญาที่ถูกสั่งสมขึ้นมาก็สามารถผลักดันใหเกิดการเขียน
วรรณกรรมมุสลิมเปนภาษามาเลยเลมแรก ซึ่งจะมีการเผยแพรอยางกวางขวางในระหวางเมือง
ศูนยกลางการคาตางๆ ในหมูเกาะอินโดนีเซีย แมวารัฐเมืองทาเหลานั้นมักจะผูกพันและใหความ
สําคั ญ ต อ ดิ น แดนที่ อ ยู ลึ ก เข า ไปในเกาะของแต ล ะแห ง แต รั ฐ เหล า นั้ น ก็ ไ ม ไ ด โ ดดเดี่ ย วตนเอง
7

วิทยา สุจริตธนารักษ, อดีตและอนาคตของอะเจห (กรุงเทพฯ : โครงการอาณาบริเวณศึกษา 5
ภูมิภาค, 2546), 14, อางจาก Teuku Syamsuddin, “Kebudayaan Aceh.” in Manusia dan Kebudayaan
Indonesia. Koentjaraningrat.(ed).( Jakarta : Penebit Djambatan,1997)
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และยังคงมีความสัมพันธทางดานวัฒนธรรมและทางดานการคากับชุมชนอื่นๆ ดวยเสนทางทะเล
มากกวาเสนทางบก
ศาสนาอิสลามมีสวนผลักดันใหอาเจะหไดพัฒนาเปนเมืองทาสําคัญ ภายหลังที่อาเจะหได
รั บ ศาสนาอิ สลามแล วได ใชประโยชนของศาสนาอิสลามในการสรา งเครื อข ายการค า ของตน
โดยสงคณะผูประกาศศาสนาอิสลามไปพรอมๆกับการติดตอการคายังรัฐตางๆ เพื่อใชเปนสื่อกลาง
ในการทําความสั ม พั น ธ ท างการค า และหล อ หลอมวั ฒ นธรรมของรั ฐ ต า งๆในเกาะสุ ม าตรา
และหมูเกาะอินโดนีเซียใหมีเอกภาพ จนในที่สุดอาเจะหไดพัฒนาตนเองเปนศูนยกลางของการ
ศึกษาอิสลามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต และไดรับสมญาวา “ระเบียงแหงมักกะห” หรือ “ประตู
อิสลามแหงตะวันออก” ประโยชนที่สําคัญที่ไดจากศาสนาอิสลามก็คือ การคาที่อาเจะหเพิ่มมาก
ขึ้นเปนลําดับ พอคามุสลิมจาก เบงกอล เปอรเซีย และอาหรับยินดีที่จะเดินทางไปติดตอการคาที่
อาเจะหดวยสาเหตุแหงการยอมรับในความเปนมุสลิมดวยกัน
สําหรับในบริเวณชองแคบมะละกาและคาบสมุทรมลายูนั้น นาจะมีความคุนเคยกับ
ศาสนาอิสลามผานทางพอคาอาหรับซึ่งเขามาปรากฏตัวในศตวรรษที่ 9 อยางไรก็ตามไมปรากฏ
หลักฐานของการกอตัวของศาสนาอิสลาม จนกระทั่งในศตวรรษที่ 13 โดยมีหลักฐานการเลาของ
มารโคโปโล ( Marco Polo ค.ศ. 1254-1324) ในตอนเหนือของสุมาตรา ตอมาอิสลามไดแพรไปสู
รัฐอื่นๆบนเกาะสุมาตรา คาบสมุทรมลายู หมูเกาะอินโดนีเซีย และตอนใตของฟลิปปนส ทั้งนี้มี
ผลอยางยิ่งตอการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและการเมืองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต ศาสนา
อิสลามไดสรางความคิดใหมเกี่ยวกับระบบกษัตริย โดยผูนํารัฐจะดํารงสถานภาพเปนทั้งผูปกครอง
และประมุขของศาสนา มีบทบาทในการขยายวัฒนธรรมอิสลามลงไปถึงระดับหมูบานซึ่งเปนแหลง
ผลิตพริกไทย ทําใหผูนํารัฐควบคุมแหลงผลิตสําคัญไวได นอกจากนี้ รัฐอิสลามที่เกิดขึ้นจะกลาย
เปนสมาชิกของชุมชนมุสลิมสากล และเปนที่ยอมรับของผูปกครองมุสลิมทั่วไป
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ลักษณะทําเลที่ตั้งและความสําคัญของอาเจะหในเสนทางการคาโลก
อาเจะหตั้งอยูบริเวณชายฝงทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะสุมาตราและไดเริ่มเปนที่รูจัก
ของเรือสินคาตางๆมาตั้งแตกลางคริสตศตวรรษที่ 13 โดยที่ตั้งของอาเจะหเองนับวาเปนทําเลที่ดี
เปนรัฐแรกที่เมื่อใครเดินเรือเขามาในบริเวณชองแคบมะละกาก็สามารถจอดเรือเพื่อหยุดพักและ
สามารถทําการคาไดเลยเนื่องจากมีสินคาที่นาสนใจคือพริกไทยและเครื่องเทศ Barbara Watson
and Leonard Y.Andaya ไดเปดประเด็นถึงความสําคัญของสภาพทางภูมิศาสตรของคาบสมุทร
มลายูและกลุมเกาะอินโดนีเซีย ซึ่งตั้งอยูระหวางเสนทางการคาที่สําคัญ ทางดานตะวันออกคือ จีน
และดานตะวันตกคือ อินเดีย นอกจากนั้นบริเวณทางคาบสมุทรและกลุมเกาะยังเต็มไปดวย
ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งสามารถสงออกเปนสินคาแลกเปลี่ยนได เชน ของปา ไมหอม ยางไม และ
แรโลหะเชน ดีบุกและทองคํา สวนชายฝงทะเลและมหาสมุทรจะใหผลผลิตทางทะเลและปา
ชายเลนทางฝงตะวันตกของคาบสมุทรมลายูจะเปนแหลงสัตวน้ําที่ใชเปนอาหารของประชาชนทาง
ภูมิภาคนี8้
งานศึกษาของ Meilink Rolofsz ก็ไดชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของบริเวณคาบสมุทรและ
กลุมเกาะซึ่งตั้งอยูในเขตการคาโลกระหวางเขตการคาที่สําคัญคือมหาสมุทรอินเดียและทะเลจีน
บริเวณคาบสมุทรและกลุมเกาะมีบทบาทสําคัญในการขนถายสินคาของซีกโลกตะวันตกและ
ซีกโลกตะวันออก นอกจากนั้นยังเปนที่พบกันระหวางพอคาชาติตางๆที่มาติดตอในภูมิภาคนี้
เปนเขตที่ผลิตสินคาสําคัญซึ่งเปนที่ตองการของตลาดโลกเชน ทองคํา ดีบุก เครื่องเทศ และไมหอม
มีอาวที่ดีสามารถจอดเรือไดอยางปลอดภัย และมีเมืองทาเกิดขึ้นในภูมิภาคนี้ปกครองโดยคนพื้น
เมืองมลายู9
นอกจากนี้ยังไดย้ําถึงความสําคัญของเสนทางชองแคบมะละกาวาเปนเสนทางที่ตัดตรง
สุดเมื่อตองการที่จะไปคากับจีนโดยไมตองขึ้นบก จึงถือไดวาอาเจะหเปนทําเลที่ตั้งที่เอื้ออํานวยตอ
การคาที่มาจากทะเลจีนและมหาสมุทรอินเดีย ทําใหบริเวณดังกลาวอยูในกระแสการคาของจีน
และอินเดียมาโดยตลอด และโดยทําเลที่ตั้งทําใหสามารถคุมการคาทั้งกับชวาและหมูเกาะเครื่อง
เทศ และการคากับดินแดนลุมแมน้ําเจาพระยากับอิรวดีไดจึงเปนบริเวณที่สามารถใหความสะดวก
ตอการติดตอการคา

8

Barbara Watson, and Leonard Y. Andaya, A History of Malaysia (China : Palgrave,2001)
Meilink-Roelofsz, Asian Trade and European Influence in the Indonesian Archipelago
between 1500 and about 1630 (The Hague : Nijhoff, 1962), 25.
9
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ช อ งแคบมะละกานั้ น เป นเสนทางเดินเรื อและเสนทางการคาระหวางตะวันออกกับ
ตะวันตก เกาะตางๆในหมูเกาะอินโดนีเซีย คาบสมุทรมลายู และโดยเฉพาะเกาะสุมาตรานั้นยัง
เปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติคือของปาทั้งหลาย และเครื่องเทศที่เปนที่ตองการของจีนและยุโรป
การเดินเรือยอมทําใหเกิดเมืองทาที่ขนถายสินคา พักจอดเรือรอลมมรสุมสงในการเดินทาง ทําให
เมืองทาตางๆเจริญรุงเรืองขึ้น พอคาอาหรับที่เมื่อนับถือศาสนาอิสลามแลวก็เปนผูนําศาสนา
อิสลามเขามาดวย กอใหเกิดอาณาจักรอิสลามขึ้นมากมาย บางทานเชื่อวาคนอาหรับที่เปนมุสลิม
แลวคงเขามายังดินแดนสุมาตราเหนือระหวาง ค.ศ.846-950 และยังอางวาตามหลักฐานของ
มารโคโปโลบันทึกเหตุการณตอนนั้นในป 1292 วา ในปนั้นดินแดนสวนนี้ยังไมไดเปนอิสลาม10
นอกจากเหตุผลขางตนที่เกี่ยวกับทําเลที่ตั้งของอาเจะหและสถานะความสําคัญของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตในเสนทางการคาโลกแลว ยังเกิดจากความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับความสําคัญ
ของสินคาที่เปนที่ตองการของตลาดโลกดวยคือ พริกไทย ซึ่งเริ่มปรากฏตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 13
เปนตนไป จะเห็นไดวาแหลงผลิตพริกไทยที่สําคัญคือบริเวณสุมาตราตอนเหนือ ความตองการ
พริกไทยทั้งจากตลาดยุโรป และจีน จึงทําใหรัฐตอนเหนือของเกาะสุมาตราเริ่มมีบทบาทในการคา
ทางทะเลมากขึ้น โดยการเปนศูนยกลางการคาพริกไทยและพรอมกันนั้นก็สามารถทําหนาที่เปน
เมืองทาขนถายสินคาระหวางจีน อินเดียดวย การคาพริกไทยกับเมืองทาทางตอนเหนือของ
สุมาตราจึงเขามาเปนเครือขายการคาที่สําคัญ
และสาเหตุที่สําคัญที่ทําใหอาเจะหมีบทบาททางการคามากยิ่งขึ้นนั้นคือการที่มะละกาได
ลดบทบาทของการเปนเมืองทาที่สําคัญและเปนศูนยกลางแลกเปลี่ยนสินคาที่มีประสิทธิภาพใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตลงในชวงกลางคริสตศตวรรษที่ 16 เนื่องจากพอคาชาวโปรตุเกส
เขาไปมีอิทธิพลและควบคุมการคาเครื่องเทศเพื่อสงไปยุโรป ทําใหมะละกาลดบทบาทลงเปนเพียง
เมืองทาทองถิ่นในชองแคบมะละกาเทานั้น และเปนเพียงที่พักสินคาของโปรตุเกสเพื่อสงไปยัง
เมืองกัว11 กลาวกันวาความเสื่อมของมะละกาเปนเหตุใหอาเจะหรุงเรืองขึ้นมาแทนเพราะพอคา
อาหรั บยายศู นย ก ลางการคาไปที่ อาเจะห ราชอาณาจักรอาเจะหนั้นเรียกกันเปนทางการวา
อาเจะห ดารุสซาลาม (Aceh Darussalam) เมืองทาอาเจะหขยายตัวออกไปคลุมพื้นที่อําเภอ
10

Edwin M.loeb, Sumatra : Its History and People (Kuala Lumpur : Oxford University Press
Third impression, 1991), 218.
11
Eric Eugene Morris, “Aceh : Social Revolution and the Islamic Vision.” In Regional
Dynamics of the Indonesian Revolution : Unity from Diversity (Honolulu: University of Hawaii Press,
1985), 20-23.
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อาเจะหใหญ (Aceh Besar) ในปจจุบันและขยายไปตลอดชายฝงทะเล และแผลึกเขาไปตอนใน
ของอาเจะหดวย ในสมัยนั้นพริกไทยเปนสินคาที่ทําเงินตราเปนอยางมาก ผูปกครองของอาเจะห
เขาควบคุมการคาพริกไทยไวแตผูเดียว โดยการยึดครองเขตเพาะปลูกพริกไทยทางชายฝงทะเลทั้ง
ดานตะวันออกและตะวันตกของสุมาตรา และยังรุกเขาไปในยะโฮรบนคาบสมุทรมลายู โปรตุเกส
เองก็พยายามผูกขาดการคาพริกไทยอาเจะหไดกลายเปนตลาดการคาพริกไทยที่ใหญที่สุด พรอมๆ
กันไปกับตองทําสงครามสามเสากับยะโฮรและโปรตุเกส12
สาเหตุประการสุดทายคือการที่ชวงเวลานั้นเกิดการฟนตัวขึ้นอีกครั้งของพอคามุสลิมใน
มหาสมุทรอินเดียซึ่งไดรับการสนับสนุนจาก Ottoman จึงทําใหพอคามุสลิมในเมืองทาตางๆตั้งแต
ฝงตะวันตกของอินเดียมาจนถึงอาเจะหในสุมาตรา ก็เริ่มรวมตัวกันตอตานอิทธิพลของโปรตุเกส
กันมากขึ้น พอคามุสลิมไดติดตอผานทางทะเลแดงเพื่อหลบหลีกกองเรือของโปรตุเกสที่มีอาวุธที่
ทันสมัยมากกวา โดยพวกเขาจะแลนเรือจากอาเจะหตัดขามมหาสมุทรอินเดียผานหมูเกาะมัลดีฟ
เขาสูทะเลแดงเปนผลสําเร็จซึ่งทําใหโปรตุเกสไมอาจควบคุมเสนทางการคาดังกลาวได
อาเจะหเริ่มทําหนาที่เปนเมืองทาคาขายเมื่อพอคาที่เคยไปที่มะละกาไมพอใจโปรตุเกสจึง
หันมาสนใจที่จะทําการคากับอาเจะห จากนั้นมาอาเจะหสามารถพัฒนาศักยภาพทางการคาขึ้น
จากชุมชนเล็กๆจนกระทั่งกลายเปนเมืองทาการคาที่สําคัญ และยังมีความสัมพันธกับนานาชาติที่
เดินเรือไปมาในนานน้ํามหาสมุทรอินเดียระหวางญี่ปุนกับคาบสมุทรอาราเบีย จึงทําใหอาเจะหมี
ความสําคัญในฐานะเมืองทาการคาและทาเรือนานาชาติซึ่งมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ประกอบ
กับปจจัยจากการเมืองภายในของรัฐเองดวยที่ใหการสนับสนุนนโยบายทางดานเศรษฐกิจ สุลตาน
แตละพระองคไดพยายามทําใหอาเจะหเจริญกาวหนาทั้งทางดานเศรษฐกิจ และการเมืองรวมทั้ง
ดานศาสนาดวย พระองคขยายดินแดนออกไปโดยรอบเพื่อเอื้อประโยชนดานการขยายพื้นที่ทาง
การเกษตรเพื่อเปนทั้งแหลงผลิตสินคาและอาหาร ตลอดจนเพิ่มจํานวนแรงงานในการผลิต และ
การที่ชนชั้นปกครองทําการเปลี่ยนศาสนาก็เพื่อใหเกิดสัมพันธภาพอันดีในฐานะรัฐอิสลามดวยกัน
เพื่อเอื้อประโยชนทางการคาซึ่งถือเปนนโยบายที่สําคัญที่รัฐในบริเวณคาบสมุทรและกลุมเกาะได
ปฏิบัติกัน

12

Ibid., 23.
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การขึ้นมามีบทบาทในฐานะเมืองทาของอาเจะหเปนผลมาจากความสืบเนื่องของบทบาท
ทางการคาของเอเชียตะวันออกเฉียงใต แตอาเจะหก็จําเปนตองตอบสนองตอปจจัยแวดลอมที่เกิด
เฉพาะเวลานั้นดวย ซึ่งไดแกการสรางเครือขายการคา การสรางความสัมพันธกับศูนยอํานาจและ
แหลงการคาตางๆ และการปรับโครงสรางทางการคาและการเมืองภายในใหมีประสิทธิภาพตอไป
ลักษณะสังคมของอาเจะห
การจัดระบบการปกครองอาณาจักรอาเจะห เริ่มเปนระบบและมีแบบแผนในสมัยสุลตาน
อิสกันดาร มุดา (ค.ศ. 1607-1636) เพื่อความเปนปกแผน หนวยที่เล็กที่สุดคือตําบล ที่คนอาเจะห
เรียกวากัมปง (gampong / kampung) ซึ่งมีบานอยูราว 50 -100 หลังคาเรือน มีหัวหนาดูแลเรียก
เกอซยิค ( Keusyik) หรือเกอจิค (Keucik) ที่แปลวาผูมีอายุหรือหัวหนา (tua) มีลักษณะของการ
สืบทอดตําแหนงจากพอสูลูกแตตองไดรับการแตงตั้งจากระดับบนดวยมี ผูชวยเรียกวา วากิ (waki)
ในแตละตําบลมีผูนําทางศาสนาเรียกวาเต็งกู เมอนาซะห (Teungku meunasah) ไดรับเลือกให
ทําหนาที่จากกลุมคนในตําบลที่มีภูมิรูทางศาสนาอิสลาม แตละตําบลยังมีสภาอาวุโส (majelis
ureung tua) ซึ่งตองมีความรูเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณี และไดรับเลือกจากชาวบาน ตําบลที่
อยูติดกัน ประชาชนไปทําพิธีสวดทุกวันศุกรที่โบสถ (mesjid) เดียวกัน หนวยที่สูงกวาตําบลเรียก
วามุกิม (mukim) ซึ่งประกอบขึ้นจากหลายๆตําบล สิ่งที่แปลกคือมุกิมทุกแหงจะมีเลขกํากับ เขียน
เปนเลขโรมัน โดยใชเลขโรมันนี้นําหนามุกิม อันไดแก I mukim, III mukim, IV mukim, V mukim,
VI mukim, VII mukim, IX mukim และ XIII mukim ที่มีเลขกํากับแคแปดเลขหมายนี้เขาใจวาขึ้น
อยูกับจํานวนตําบลที่ประกอบกันเขาเปนมุกิม ผูนําของมุกิมเรียกวา อิหมาม มุกิม (imeum
mukim) ซึ่งมีบทบาททางศาสนาเปนผูนําสวดในโบสถ แตเนื่องจากไดรับการแตงตั้งจากระดับสูง
กวาจึงทําหนาที่ทางดานปกครองไปดวย หนวยที่สูงไปอีกเรียกวา นังกรุ (nanggroe) หรือ นคร
(negari) นังกรุหนึ่งประกอบไปดวยหลายมุกิม ผูนํานังกรุเรียกวา อุเลบาลัง (uleebalang)
อุเลบาลังมีอํานาจเด็ดขาดในการปกครองในเขตของตน แตเดิมเปนตําแหนงที่แตงตั้งโดยสุลตาน
นานเขากลายเปนการสืบตําแหนงกันในแตละตระกูล ทั้งกลายเปนชนชั้นปกครองไปดวยจึงทําให
เปนกลุมคนชั้นสูงที่มีอํานาจในทองถิ่น สรางปญหาใหกับสุลตานถึงกับตองมีการปราบปรามกันก็มี
และคนกลุมนี้มักขัดแยงกับผูนําทางศาสนาอยูเนืองๆ ตอมาในสมัยปลายคริสตศตวรรษที่ 17 คือ
ในสมัยสุลตานอาเจะหที่เปนสตรีคือ สุลตานาห นูรุล อัลลัม นาเกียทุดดิน ชาห (Sultana Nurual
Alam Nakiatuddin Shah) (ค.ศ. 1675-1678) ตัวราชธานีของอาเจะห (Aceh Inti) ยังแบงออก
เปนซากิ (Sagi) 3 ซากิ (sagi แปลวา มุม ดวยราชธานีมีลักษณะเปนรูปสามเหลี่ยม) และประกอบ
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ไปดวยมุกิมจํานวนหนึ่ง ผูปกครองเรียกวา อูเลบาลังเชนกัน ซึ่งมีความเกี่ยวของทางสายโลหิตกับ
สุลตาน ซากิทั้งสามคือ Sagi XXII mukim, Sagi XXV mukim และ Sagi XXVI mukim จํานวนตัว
เลขหมายถึงจํานวนมุคิมที่ประกอบกันขึ้นเปนซากิ และผูมีอํานาจสูงสุดในสังคมคือ สุลตาน13
ไมปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับผูนํารัฐคนแรกของอาเจะหวาเปนใครมาจากไหน ที่พอหาได
คนแรกใน ค.ศ. 1514 คือ สุลตานอาลี มูคายัตชาห ( ค.ศ. 1514-1530 ) ผูทรงนําอาเจะหใหเปน
ผูนําทางการเมืองแทนอาณาจักรมะละกา ซึ่งลมสลายลงเนื่องจากถูกกองเรือโปรตุเกสโจมตีใน
ค.ศ.1501 อีก10 ปตอมาพระองคยังไดทําสงครามตอตานโปรตุเกสที่ขยายอํานาจมาบุกเมืองปาไซ
ซึ่งพระองคสามารถขับไลโปรตุเกสออกไปได14ตั้งแตตนคริสตศตวรรษที่ 16 เปนตนมา อาเจะหตั้ง
ตัวเปนผูนํารัฐมุสลิมตางๆ และเปดฉากทําสงครามแผอํานาจและสรางความเปนปกแผนของ
อาณาจักรดวยการยึดครองรัฐตางๆทั่วเกาะสุมาตรา ตลอดจนทางบริเวณคาบสมุทรมลายูดวย
ความรุงเรืองของรัฐอาเจะหเกิดขึ้นในรัชสมัยอันยาวนานของสุลตานอเรียยัต ซาห อัลกาฮาร
(ค.ศ.1539-1571) พระองคสามารถทําสงครามชนะรัฐอารู และปารีอามันทางฝงตะวันออกและ
ตะวันตกของสุมาตราตลอดจนยึดครองดินแดนใกลเคียงเอาไวได โดยใชกําลังทหารรับจางชาว
มุสลิมที่มาจากเอเชียตะวันตกโดยเฉพาะพวกตุรกีและมะละบาร และไดแตงตั้งพระโอรสไปปก
ครองดินแดนเหลานั้นในฐานะเมืองขึ้น และไดรณรงคใหประชาชนในรัฐทําการบุกเบิกดินแดนภาย
ในขนานใหญเพื่อแปรสภาพเปนฐานทางเศรษฐกิจการเพาะปลูกเครื่องเทศและสินคาของปาอื่นๆ
พระองคยังทําใหอาเจะหกลายเปนผูผูกขาดในการเผยแพรศาสนาอิสลามเหนือดินแดนชายฝง
ทะเลตะวันตกของเกาะสุมาตราทั้งหมด จากนั้นยังผูกขาดการคาพริกไทยและทองคําซึ่งผลิตจาก
เขตของมินนังกาเบา และผูกขาดสินคาปาอื่นๆโดยตัดตอนมาจากพวกบาตัคอีกทอดหนึ่งดวย15
พระองคยังสามารถขยายการคาของอาเจะหออกไปอยางกวางขวางจนกระทั่งกลายเปนผูผูกขาด
การสงพริกไทยออกสูตะวันออกกลางมากกวาชาติใดๆ ตั้งแต ค.ศ. 1540 เปนตนไป16
13

วิทยา สุจริตธนารักษ, อดีตและอนาคตของอะเจห (กรุงเทพฯ : โครงการอาณาบริเวณศึกษา 5
ภูมิภาค, 2546), 29. อางจาก Nasruddin Sulaiman, Aceh: Manusia, Masyarakat, Adat dan Budaya.
(Aceh : Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, 1992)
14
Edwin M. Loeb, Sumatra its History and People (Kuala Lumpur : Oxford University Press,
1972)
15
ภูวดล ทรงประเสริฐ, อินโดนีเซีย : อดีตและปจจุบัน (กรุงทพฯ : วิทยสํานักพิมพจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย,2539) 58.
16
Anthony Reid, “Sixteenth Century of Turkish Influence in Western Indonesia”, Journal of
Southeast Asian History 10,3 (December 1969): 395-414.

18

นอกจากนั้นอาเจะหและพันธมิตรมุสลิมอื่นๆ ทางทิศตะวันตกของเกาะสุมาตรายังได
พยายามกําหนดยุทธศาสตรทางทหารหลายรูปแบบเพื่อพิทักษผลประโยชนทางการคาของตน
อีกทั้งยังรวมมือกับรัฐพันธมิตรอื่นๆทําสงครามโจมตีโปรตุเกส จนในที่สุดโปรตุเกสตองถอนตัวออก
จากรั ฐ เตอนาเตทั้ ง หมดและทําให ช าวมุ ส ลิ ม กลายเป น ผู ผู ก ขาดการค า ทั่ ว ฝ ง ตะวั น ออกของ
คาบสมุทรมาลายูแตเพียงกลุมเดียว รัฐอาเจะหยังประสบผลสําเร็จในการสรางพันธมิตรรวมกับ
รัฐอื่นๆทั้งหมดในคาบสมุทรแหงนั้น โดยรัฐเหลานี้บางรัฐก็ไดแขงขันและขัดแยงกันเองในเรื่อง
ผลประโยชนจนตองทําสงครามบอยครั้งเชนกัน แตอาเจะหก็สามารถดํารงความเปนผูมีอิทธิพล
เหนื อ รั ฐ เหล า นั้ น ได อ ย า งราบรื่ น และยั ง คงมี ค วามเข ม แข็ ง ต อ มาจนถึ ง รั ช สมั ย ที่ โ อรสคื อ
สุลตาน รีอายัต ชาห (ค.ศ.1571-1579) ของพระองคขึ้นครองราชย17
แตระยะหลังถัดจากนั้นสุลตานองคอื่นๆ อีก 5 พระองคก็ไดผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน
ปกครองคราวละ 10 ปอยางยุติธรรมเพื่อรักษาผลประโยชนของแตละตระกูล ซึ่งมีอิทธิพลตอ
ราชบัลลังคตามคุณคาของระบบขุนนางพอคา (merchant aristocracy) ซึ่งพัฒนาขึ้นเรื่อยๆใน
รัฐเมืองทาแหงนี้และกลายเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมการเปนคหบดีหรือออรังคยา (orang kaya)
ที่ผูนําชาวอาเจะหอื่นๆ พยายามที่จะเลียนแบบตามในชวงนั้น
สภาพการดังกลาวสิ้นสุดลงในสมัยสุลตานอลาอุดดี ริอายัต ชาห ไซยิต อัลมูกามิล
(ค.ศ. 1589-1604) โดยพระองคไดฆาผูนํากลุมออรังคายา ตายเปนจํานวนมากกอนที่จะกาวขึ้น
เปนสุลตานอยางสงาผาเผยเพราะไมตองการเปนหุนเชิดใหพวกออรังคายาเหลานั้น ภายหลังจาก
นั้นแลวราชสํานักก็หันมาผูกขาดการคาอาวุธในฐานะการคาของหลวง และพวกออรังคายาก็จะไม
ไดรับอนุญาตใหมีปนใหญรายลอมคฤหาสนของตนโดยเด็ดขาดการเปนผูยิ่งใหญของชนชั้นขุน
นางพอคาอาเจะหยุคนั้นไดถูกบรรยายไวโดยชาวยุโรปผูหนึ่งดังตอไปนี้คือ
“พวกออรังคายา นอกจากจะมีบานหลังใหญที่มั่นคงสวยงามมากแลว แตละบานยังมีปนใหญหลาย
กระบอกตงอยูตามประตูทางเขาและมีขาทาสบริวารคอยรับใชอยูเปนจํานวนมากดวย บุคคลเหลานี้จะแตงกาย
ดวยเสื้อผาอยางดีและไดรับความเคารพนับถือจากประชาชนทั่วไปมากขึ้น จนสามารถทาทายอํานาจของราช
สํานักได ในบางครั้งถาหากเกิดเบื่อหนายสุลตานองคใด พวกออรังคายาบางคนถึงกับลอบปลงพระชนมสุลตาน
องคนั้น แลวจึงแตงตั้งสุลตานองคใหมขึ้นครองราชยแทน เพราะฉะนั้นจึงมีสุลตานนอยมากที่สามารถขึ้นครอง
ราชยไดนานกวา 2 ปขึ้นไป…”18
17

Ibid., 414.
Harry Aveling (ed.), The Development of Indonesian Society (St.Lucia : University of
Queensland Press,1979),12-13.
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อํานาจของราชสํานักอาเจะหไดเจริญรุงเรืองถึงขีดสุดในสมัยตอมาคือสมัยของสุลตาน
อิสกันดาร มูดา (ค.ศ.1607- 1636) โดยพระองคสามารถสถาปนาตนเองเปนผูมีอํานาจสูงสุดเหนือ
ผูนําอื่นๆที่อาเจะหเคยมีมา19 เนื่องจากอาณาจักรแหงนี้ไดเจริญร่ํารวยมหาศาลและอํานาจตางๆก็
ตามมา โดยพระองคมีรายไดหลักหลายรูปแบบ เชน เครื่องบรรณาการในรูปสินคาจากรัฐอื่นๆ
ภาษีการคาที่เรือทุกลําตองเสียสองครั้ง นอกจากนั้นยังมีรายไดจากการเขาครอบครองกรรมสิทธิ์
ตางๆ ที่เปนอสังหาริมทรัพยของชาวตางชาติที่ตายในเมืองอาเจะห การครอบครองกรรมสิทธิ์ลูก
เรือและสินคาของเรือทุกลําที่อัปปางในเขตอาเจะห ตลอดจนการตั้งอัตราภาษีเรียกเก็บจากกิจการ
คาและการบันเทิงตางๆจากชาวอาเจะหและชาวตางชาติ และที่สําคัญที่สุดคือการคาผูกขาดขนาด
ใหญที่สุลตานดําเนินการดวยอภิสิทธิ์นานาชนิดเหนือกวาพอคาทั่วไป20
การที่สุลตานอิสกันดาร มูดา สามารถสรางความมั่นคงใหอาเจะหไดนั้น เพราะเอากําลัง
ทางทหารมาชวยเสริมสรางพลังทางเศรษฐกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยยังคงยึดนโยบายเดิม
ดวยการผูกขาดการคาอาวุธ พระองคจะจัดสรรอาวุธและดินปนใหก็เฉพาะในชวงที่เตรียมตัวทํา
สงคราม นอกจากนั้นยังมีการเกณฑทหารซึ่งทุกคนจะตองเสียคาใชจายเอง การระดมกําลังการ
จับชางและมาปาภายในสุมาตราทํากันอยูตลอดเวลา21การทําปนใหญก็พัฒนาขึ้น กองเรือก็สั่งสม
ไวไดประมาณ 200 ลํา บางลํามีขนาดใหญและอาวุธประจําเรือที่นาเกรงขาม
เพื่อสนองตอบตอนโยบายขยายอํานาจ ( expansionist policy ) ซึ่งเริ่มตนอยางจริงจังตั้ง
แต ค.ศ.1612 ดวยการเขายึดเมืองเดลีไดสําเร็จทั้งที่โปรตุเกสไดใหความรวมมือตอสูรวมกับชาว
พื้นเมือง ถัดมาก็คือการยึดเมืองอารูซึ่งชวงชิงจากยะโฮว เมื่อยึดเมืองทั้งสองไวไดแลวก็สามารถใช
เปนหัวสะพานเชื่อมอํานาจเขาสูผืนแผนดินใหญในคาบสมุทรมาเลยคือยะโฮว ปาหังและไทรบุรี
โดยยะโฮวและปาหัง ซึ่งเปนจุดยุทธศาสตรและเสนทางการคาสําคัญยังคงดํารงบทบาทดังกลาว
ตอไปภายใตการปกครองของอาเจะห แตไทรบุรีซึ่งประพฤติตนเปนคูแขงสําคัญในการคาพริกไทย
จําเปนตองถูกทําลายใหราบเรียบดวยการบุกโจมตีหลายครั้งในระหวาง ค.ศ.1619-1620 นอกจาก
นั้น ยังไดยึดดินแดนตางๆที่เปนศูนยกลางการผลิตและการสงออกเครื่องเทศ เชน ติกู (Tiku) ปาริ
อามัน (Pariaman) ซาริดา (Salida) และอินเดราปุระ (Inderapura) โดยอาเจะหสงขาหลวง ไปปก
ครองผลัดเปลี่ยนกันคนละ 3 ป และเรียกเก็บภาษีในรูปของทองคําและพริกไทย ขณะเดียวกันไดมี
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Reid and L. Castles, (eds.) Precolonial State Systems in Southeast Asia (Kuala Lumpur :
Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society, 1962), 47-52
21
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การสั่งซื้อทาสจากดินแดนอื่นๆเพื่อมาเปนแรงงานในการปลูกพริกไทย นอกจากนั้นแลวยังมีการ
ควบคุมตรวจตราเสนทางการเดินเรืออยางเขมงวดเพื่อบีบบังคับใหเรือสินคาจากที่อื่นๆทําหนาที่
ระบายขายขาวใหกับอาเจะห เพราะปญหาการขาดแคลนขาวเปนปญหาใหญที่สุดที่ตองประสบ
บอยครั้ง จนกระทั่งบางครั้งทาสอดตายคราวละมากๆ22
เมื่อสิ้นสุลตานอิสกันดาร ธานี ใน ค.ศ. 1641 ดัตชก็สามารถยึดมะละกาเปนอาณานิคมได
มีผลตอการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจ โดยอาเจะหเกิดความคิดที่จะยกสตรีขึ้นครอง
ราชยเปนครั้งแรกเพื่อสอดคลองกับความตองการของชนชั้นขุนนางออรังคยาที่ตองการใหบทบาท
ของราชสํานักออนแอลงเพื่อผลประโยชนของกลุมตนเปนเปาหมายสูงสุด และสาเหตุที่เหลา
ออรังคยาสนับสนุนใหมีราชินีปกครองนั้น เนื่องมาจากกอนหนานี้ ในชวง ค.ศ.1589-1634 ไดเกิด
ความขัดแยงระหวางสุลตานกับออรังคยา อยางเชน สุลตาน อิสกันดาร มุดา ซึ่งสุลตานมองวา
คนพวกนี้เปนอันตรายตอราชบัลลังคจึงไดทําการลดทอนอํานาจเหลาออรังคยาอยางหนัก โดยมี
คําสั่งใหเขาเฝาในพระราชวังเปนประจําและยังถูกควบคุมตัวจากองครักษซึ่งสวนใหญเปนทหาร
รับจางชาวตางชาติ ไมใหสรางบานเรือนดวยอิฐหรือหิน กระนั้นก็ไมอาจรอดพนจากการถูกขมขู
ของกษัตริย ในป ค.ศ. 1634 ออรังคยาแหงอาเจะห 34 คน ถูกตอนและทํารายรางกาย ถูกเฆี่ยนตี
ดวยขอหาวากระทําผิดราชประเพณี ภายหลังสิ้นรัชกาลแหงสุลตานอิสกันดาร มุดา และสุลตาน
องคตอมาจนถึงสุลตาน อิสกันดาร ซานี ซึ่งพระองคไมมีทายาท เหลาออรังคยาและผูนําศาสนา
อิสลามไดพรอมใจกันยกใหพระราชินีของพระองค คือ สุลตานาห ตาจูล อะลาม ซาเฟยอุดดิน
โจฮาน เบอรเดาลัต (Sultanah Tajul Alam Safiatuddin Johan Berdaulat) ขึ้นปกครองอาเจะห23
แตถึงแมวาจะมีราชินีปกครองติดตอกัน อาเจะหก็ยังคงรักษาความเปนเมืองทาที่สําคัญ
เอาไวได ทั้งที่ในชวงนั้นเปนยุคที่ดัตชเริ่มเขามามีอิทธิพลในบริเวณชองแคบมะละกาแลว มองจาก
จุดยืนทางวัฒนธรรมและกฎหมายอิสลามแลว พระนางสามารถบริหารบานเมืองในชวงที่ดัตช
ตองการรุกล้ําอาณาเขตของอาเจะห และบริษัท VOC ตองการที่จะมีอิทธิพลทางการคาแตเพียง
ผูเดียว สมัยของพระนางไดใหการสนับสนุนทางการศึกษาของทั้งหญิงและชายใหมีความรูดวยกัน
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1500-1800” Journal of Southeast Asia Studies 17,2 (September 1986): 460.
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Malay History” , JMBRAS 66, 1 (1993): 10.
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โดยอางวาเปนประสงคของคําสอนทางศาสนาอิสลาม จึงทําใหมีการสรางสถานศึกษาเปนจํานวน
มาก24
ในเวลานั้ น พั ฒ นาการภายในของอาเจะห ก็ ข นานไปกั บพั ฒนาการทางการเมืองของ
ประเทศอื่นๆในยุโรปซึ่งกําลังเปนยุคสมบูรณาญาสิทธิราชยภายใตการกํากับของกลุมผลประโยชน
ทางพาณิชยพัฒนาการในอาเจะหกลับตรงขามเพราะออรังคยาไมสามารถปองกันการปลนผล
ประโยชนทางการคาที่พวกดัตชกระทําอยูในเวลานั้นเพราะฉะนั้นรูปแบบของการประสานผล
ประโยชนกับดัตชจึงอยูในฐานะที่เสียเปรียบโดยขึ้นอยูกับเงื่อนไขของสนธิสัญญาตางๆ
กลุมผูนําพื้นเมืองที่สําคัญ
กลุมผูนําพื้นเมืองที่สําคัญมีบทบาททั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจในอาเจะห มีดังนี้
ออรังคยา (orang kaya) เปนกลุมพอคาชาวพื้นเมืองและเปนกลุมขุนนางที่สําคัญซึ่งมีบทบาทใน
การประสานผลประโยชนทางการคากับพอคาตางชาติ โดยมีเปาหมายที่ความมั่งคั่งของตระกูล
ของตนเองมากกวาผลประโยชนของรัฐ ออรังคยา คือผูซึ่งมี “บานที่มั่นคง สวย ใหญโต พรอมดวย
ปนใหญที่หนาประตูบาน และขาทาสจํานวนมาก” ซึ่งเปนลักษณะไมตางจากมะละกาในป 1511
หรือบันเต็น เมื่อตอนที่ดัตชเริ่มเดินทางมาถึงในราวป 1596 ผูปกครองในชวงป ค.ศ.1589-1604
คือ สุลตาน อัล อุดิน ริอายัต ชาห อัล มุฆามิล และสุลตานอิสกันดาร มุดา หลานชายผูทรงอํานาจ
มองวากลุมออรังคยา เปนกลุมอันตรายตอราชบัลลังก จึงไดทําการบั่นทอนอํานาจชนกลุมนี้อยาง
ไมมีความปรานี ชนชั้นสูงกลุมนี้ถูกควบคุมตัวอยางหนักโดยคําสั่งใหเขาเฝาในพระราชวังเปน
ประจํา และยังถูกควบคุมโดยองครักษซึ่งประกอบดวยทหารรับจางชาวตางชาติเปนสวนใหญ
และไดรับคําสั่งหามมิใหสรางบานเรือนเปนอิฐหรือหิน ถึงกระนั้นก็ไมไดรอดพนการขมขูของ
สุลตาน ในป 1634 เหลาออรังคยาของอาเจะหถึง 34 คน ถูกตอน ทํารายรางกาย และเฆี่ยนตีดวย
ขอหาวากระทําผิดราชประเพณี สุลตานอิสกันดาร มุดา นั้นอาจสามารถหยุดยั้งชาวตางชาติไวไดก็
จริง แตก็ดวยการขมขูราษฎรของพระองคเองและดึงการคามาไวในอุงหัตถ
ดวยเหตุนั้น เมื่อสิ้นรัชกาลของพระองคและของสุลตานองคตอมา กลุมออรังคยาที่รอดพน
มาได เลือกที่จะใหอาเจะหมีราชินี ไมใชแคเพียงครั้งเดียวแตสี่ครั้งติดตอกัน ดังนั้นระหวาง
ค.ศ.1641-1699 “ระเบียงแหงมักกะห” ซึ่งเปนชื่อที่อาเจะหนิยมเรียกขานตัวเองแหงนี้ไดยกสตรีขึ้น
ไวบนบัลลังก ขณะที่อํานาจการปกครองจริงๆตกไปอยูในมือของกลุมอํานาจที่เปนขุนนางพอคา
รัชสมัยดังกลาวถือไดวาเรียบรอย นุมนวลและสนับสนุนการคา แตอาเจะหก็ตองสูญเสียความ
24
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สามารถในการตอตานดัตชที่เริ่มเขามาควบคุมเมืองที่เคยเปนบริวารซึ่งเปนแหลงผลิตพริกไทยและ
ดี บุ ก ซึ่ ง เป น รากฐานของความมั่ง คั่ งของอาเจะหมาก อน ดั งนั้น ในระยะยาวที่ จะเห็น ไดวา
พัฒนาการทั้งสองทิศทางไมไดปองกันความเสื่อมถอยที่เริ่มคืบคลานเขามา25 ในประวัติศาสตรของ
อาเจะหมีหลายครั้งที่เหลาออรังคยาชิงอํานาจจากสุลตานและตั้งตัวขึ้นเปนสุลตานแทนเพื่อหาผล
ประโยชนใหตัวเอง
อุเลบาลัง (ulebalang) เปนหัวหนาชุมชนที่ประกอบไปดวยหลายๆ มุกิม ซึ่งแตละมุกิม
จะประกอบไปดวยหลายๆหมูบาน และแตละหมูบานจะมีสุเหราเปนของตนเอง อุเลบาลังเปน
ชนชั้นนักรบซึ่งเคยเปนขาราชบริพารของราชสํานักมากอน และไดรับผลตอบแทนอันเนื่องมาจาก
ความซื่อสัตยจึงไดรับประทานที่ดินและตําแหนงมาปกครองหนวยสังคมใหญเหลานี้ ยกเวนแต
ที่ดินที่เรียกวา Greater Atjeh หรือ Atjeh Besar ซึ่งเปนบริเวณพื้นที่เพาะปลูกขาวใหญที่สุดหรือที่
เรียกวา Saki ซึ่งจะแบงซอยออกเปน 3 หนวย โดยแตละหนวยการผลิตขาวดังกลาวจะปกครอง
โดยผูบังคับบัญชาหรือที่เรียกวา ปงลีมา (Panglima ) รวมสามคนดวยกัน คนแรกปกครอง 22
มุกิม ซึ่งอยูฝงขวาแมน้ําอาเจะห อีกคนปกครอง 25 มูกิม อยูฝงซายแมน้ําอาเจะห อีกคนปกครอง
22 มุกิม ซึ่งเปนดินแดนที่ราบสูงขนาดใหญหางจากแมน้ําเขาไปขางใน โดยดินแดนแหงนี้จะมีพื้นที่
ใหญโตกวางขวางกวาบริเวณริมสองฝงแมน้ํา และชนชั้นปกครองในหนวยหลังสุดจะเปนผูมี
อิทธิพลสูงสุด จนกระทั่งหนวยการผลิตดังกลาวสามารถบุกเบิกที่ดินออกไปไดเรื่อยๆจนมีถึง 36
มุกิม ในปลายคริสตศตวรรษที่ 19 ซึ่งสุลตานจะมีความสัมพันธอยางใกลชิดเพื่อรักษาผลประโยชน
ทางการคา26
Siegel ไดใหขอมูลที่ลมลางความเห็นของ Snouck Hurgronje ซึ่งเชื่อวา อุเลบาลังเปนผู
ปกครองดินแดนที่ใชอํานาจเชนขุนนางทั้งหลายและครอบครองที่ดิน แต Siegel ชี้วาจริงๆแลว
อุเลบาลังคงทําหนาที่ปกครองตามกฎหมายเทานั้นหรือมีอํานาจเหนือผูคนเพราะกฎหมายให
อํานาจไว แตบทบาทสําคัญของอุเลบาลังคือ เรื่องการคาขาย และยกตัวอยางวา ในกรณีการคา
พริกไทย อุเลบาลังจะเปนผูออกทุนปลูกพริกไทยใหแกผูปลูก ผูปลูกไมมีทุนเพราะพริกไทยใหผล
ผลิตเมื่อครบสี่ป อุเลบาลังเองไดเงินทุนมาจากพอคาจีนเชนที่ปนังมาอีกทอดหนึ่ง ดังนั้นอุเลบาลัง
จึงเปนคนกลางระหวางนายทุนผูรับซื้อพริกไทยกับผูปลูก อุเลบาลังยังเก็บภาษีอันเนื่องมาจาก
กิ จกรรมที่เกี่ ยวกั บการคาแตไมเ ก็บ ภาษี รายหัวและภาษีที่ดินจากชาวบานหรือประชาชนเลย
25

Anthony Reid, The Contest for North Sumatra : Atjeh, The Netherlands and Britain 18581898 (Kuala Lumpur : Oxford University Press,1969), 24.
26
Ibid.,4.
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อยางไรก็ตามอุเลบาลังไมนอยที่เปนเจาของที่ดินและใหที่นาเชาแบงประโยชนกันกับผูเชา อีกทั้งยัง
มีอํานาจออกคําสั่งผูที่ไมยอมชําระคาปรับไมใหทํานาในที่ของคนเหลานั้นเอง จนกวาจะจายคา
ปรับใหกับอุเลบาลังเสียกอน และยังใชวิธียึดที่นาของผูที่ทาทายอํานาจก็มี อุเลบาลังยังมีรายได
จากการชักสวนการผลิตรูปแบบตางๆ ของชาวบาน ตลอดจนภาษีบางประเภท และมีผูชวยซึ่งตอง
เลี้ยงดูคือ ผูดูแลดานการตลาด (sjahbandar peukan) และลูกนองของคนเหลานี้ที่เรียกวา hariah
มีเสมียนที่ใชภาษาอาหรับไดเรียก krani มีผูตัดสินความเรียก kali หรือ kadi อิหมามของแตละ
มุกิมอยูภายใตการปกครองของอุเลบาลัง อุเลบาลังจะมีผูชวยสวนตัวเรียกวา banta ซึ่งมักเปน
นองชายของอุเลบาลังเอง อีกทั้งยังตองมีแมทัพของตนเองเรียก panglima prang และมีลูกนอง
เรียกวา rakan คนเหลานี้คือกําลังของอุเลบาลังโดยตรงซึ่งอุเลบาลังตองเลี้ยงดูเองทุกอยาง27
สวนชนชั้นที่มีความสําคัญอีกชนชั้นหนึ่งในชุมชนอิสลามคือ อุลามา ( ulama ) ซึ่งจะเพิ่ม
บทบาทมากขึ้นเรื่อยๆจากพวกที่อยูในฐานะเปนไซยิด (saiyid) และชีค (sheik) ซึ่งเดินทางมาจาก
ศูนยกลางโลกมุสลิมในตะวันออกกลาง โดยอิทธิพลทางศาสนาของชนชั้นนี้จะทวีความสําคัญมาก
ขึ้นในประวัติศาสตรอาเจะหตอนปลาย และในที่สุดก็ไดกลายเปนชนชั้นปกครองที่สําคัญในการ
ออกคําสั่งดวยการอางโองการของนครเมกกะหในค.ศ. 1699 เพื่อใหการปกครองโดยสตรีสิ้นสุดลง
โดยเด็ดขาดในรัฐแหงนี28้
อุลามา แปลวา “นักวิชาการ” หรือ “ผูรู” หรือ “ครู” ทางศาสนา (religious scholar)
อุลามามิใชตําแหนงที่แตงตั้งจากทางการแตเปนสถานภาพที่ชาวบานในชุมชนยอมรับ เวลากลาว
ถึงอุลามาใชคํานําหนาเชิงเคารพวา เต็งกู (teungku) อุลามาจึงมีสถานภาพอันเกิดจากภูมิรูทาง
ศาสนาที่ผูนั้นมี ในระยะศตวรรษที่ 17-19 นั้น สถานภาพของอุลามาเปนผูเชิดชูศาสนา (upholder
of religion) เพราะตัวอุลามาไดชื่อวาเชี่ยวชาญในกฎหมายอิสลาม (hukom Islam) อุลามาจะ
ไมผูกติดอยูกับพื้นที่ในความหมายที่วา ไมใชเปนอุลามาของที่นั่นที่นี่ หากมีสถานภาพเปนของ

27

James T. Siegel, The Rope of God (Berkely and Los Angeles: University of California
Press, 1969), 9-14.
28
ภูวดล ทรงประเสริฐ, อินโดนีเซียอดีตและปจจุบัน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2539), 67.
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ทุกที่ (universal) อาจจะเรียกไดวาอุลามาคือปญญาชนลอยตัว (free floating intelligentsia) ซึ่ง
ทําใหอุลามามีบทบาทสูงมากทั้งทางการเมือง สังคม และวัฒนธรรมโดยเฉพาะในศตวรรษที่1929
แมคนอาเจะหจะเครงครัดศาสนาอิสลามมากเทาใด ความเชื่อเดิมๆกอนที่จะรับเอา
ศาสนาอิสลามเขามาก็ยังมีบทบาทสําคัญอยูอยางมาก คนอาเจะหจะยึดถือขนบธรรมเนียมและ
ความเชื่อเดิมอยางเหนียวแนน สวนใหญเปนเรื่องความเชื่อในอํานาจเรนลับทางธรรมชาติโดย
เฉพาะเกี่ยวกับเรื่องภูติผีและบรรพบุรุษที่ลวงลับไปแลว โดยวิถีชีวิตของคนสวนใหญในเมืองนี้คือ
การเขาสุเหราและอยูในตลาดการคาขาย แทบจะไมมีการทําเกษตรแตอยางใด แตถัดจากเมือง
เพียงเล็กนอยก็จะเปนปา นอกจากการทําการคาแลวชาวเมืองอาเจะหยังมีอาชีพอื่นๆ ที่สําคัญคือ
การเปนชางฝมือ โดยเฉพาะชางตีเหล็กเพื่อทําพราและอาวุธตางๆ ชางทองแดงเพื่อทําตะเกียง
และไฟระยา ชางทองโดยเฉพาะการใชโลหะผสมระหวางทองแดงและทองคําซึ่งมีชื่อเรียกวา
เต็มบากา (tembaga) ของชาวอาเจะหเปนที่ขึ้นชื่อมาก นอกจากนั้นแลวก็ยังมีอาชีพชางไม
ชางตอเรือ ชางเสื้อผา ชางปนหมอไห และชางปกจักสาน เปนตน30
บานตามแบบเดิมของคนอาเจะหจะเปนเรือนยกสูงจากพื้นดินประมาณ 6 ฟุต มีเสา 16
ตน พื้นและฝาเรือนอาจเปนไมกระดานหรือไมไผ หลังคามุงจาก บานจะแบงออกเปน 3 สวนคือ
สวนหนาเปนที่รับรองแขก สวนกลางเปนสวนที่จะไมใหคนอื่นเขาไปเพราะเปนที่หลับนอน สวน
หลังบานเปนที่ของสตรี และถาไมมีครัวสรางตอออกไปตางหากก็จะทําครัวกันที่สวนหลังของเรือน
นี้ เนื่องจากธรรมเนียมของคนอาเจะหหลังแตงงานแลวฝายชายจะไปอาศัยที่เรือนฝายหญิง โดยที่
ผูใหญของฝายหญิงจะตอบานออกไปใหอีกหองหนึ่ง แตถาฐานะไมดีคูแตงงานใหมก็จะหลับนอน
อยูในหองกลางของบาน ในปจจุบันบานแบบที่วานี้คงจะมีในเขตชนบท ในเมืองคงหาไดยากเพราะ
บานแบบสมัยใหมเขามาแทนที่หมด ผูมีฐานะดีก็จะสรางคฤหาสนสวยงามตามแบบตะวันตก ชาว
บานทั่วไปก็สรางบานตามความจํากัดของพื้นที่ ที่อยูในเขตการคาก็อาศัยหองแถวแทนบานแต
บานที่มีฝาเปนไมไผสานหรือฝาขัดแตะและมุงจากยังมีหนาตา บานในเขตตัวเมืองก็จะไมนิยม
ยกเสาเรือนตามแบบเกา

29

Eric Eugene Morris, Islam and Politics in Aceh : A Study of Center-Periphery Relations in
Indonesia (Ithaca : Cornell University, 1983), 23-24, อางจาก C.Snouck Hurgronje, The Achehnese
(Leiden, 1906), 24-27.
30
Anthony Reid and Lance Castles (eds.), Precolonial State Systems in Southeast Asia,
Monograph No.6,(Kuala Lumpur : Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society, 1975), 47-52.
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อาเจะหเปนศูนยกลางทางวัฒนธรรมและการศึกษาของศาสนาอิสลามพวกครูหรือนักการ
ศึกษาอิสลาม (ulama) ทั้งในสุมาตรา อินเดีย ตะวันออกกลางมาศึกษาศาสนาอิสลามที่อาณาจักร
แหงนี้ มีงานเขียนและขอโตแยงสําคัญๆ ในหลักการศาสนาอิสลามตามนิกายซูฟ (Sufi) มีผลงานที่
เกี่ยวกับศาสนาและวัฒนธรรมรูปแบบตางๆ โดยใชภาษามลายู ภาษาดังกลาวถือเปนภาษาของ
ราชสํานักและภาษาศาสนาอิสลาม ในศตวรรษที่ 17 กฎหมายอิสลาม (Sjariat) ไดกลายเปนสวน
หนึ่งของระเบียบขอบังคับตางๆ ที่รูจักกันในนามวา อาดัต เมอกุตะ อาลัม (Adat Meukuta Alam)
หรือ “กฎหมายของมงกุฎแหงโลก” คลายประมวลกฎหมายอิสลามที่ทําขึ้นในสมัยของสุลตานอิส
กันดาร มุดา และเปนที่ยอมรับกันวาขนบธรรมเนียม (adat) กับกฎหมาย อิสลามนั้นไมขัดแยง
กัน ความสําคัญของประมวลกฎหมายอิสลามนั้นมิไดอยูที่วาไดนําเอามาใชในการพิจารณาคดีจริง
หรือไม หากอยูที่วากฎหมายดังกลาวเปนสิ่งที่ชี้ใหเห็นถึงความเปนระเบียบเรียบรอยของสังคมใน
อดีตเมื่อเทียบกับความยุงเหยิงในปจจุบัน ซึ่งเหตุผลนี้เองเปนการเปดโอกาสใหเกิดขบวนการ
ปฏิรูปอิสลามขึ้นซึ่งเปนปจจัยสําคัญทางการเมืองกระทั่งทุกวันนี31้
และอันเนื่องมาจากที่อาเจะหสามารถพัฒนาการเกษตรขึ้นมาจากดินแดนภายในเกาะ
สุมาตราและแบงเขตเหมือนเจาที่ดินในยุคกลางของยุโรปจนสามารถสรางความตอเนื่องและความ
เจริญเติ บโตให กั บชาวนาส วนใหญที่อยูภายใตหนวยปกครองโดยเฉพาะของตนตลอดมานั้น
ในที่สุดก็กลายเปนเบาหลอมสําคัญตลอดคริสตศตวรรษที่ 16-17 จนกระทั่งชาวนาเหลานั้น
สามารถพัฒนากลายเปนผูที่มีภาษา วัฒนธรรม และลักษณะเดนของสังคมตนเองไดในที่สุด
เมื่ออังกฤษสรางปนังเปนเมืองทาของตนกอนสิ้นคริสตศตวรรษที่ 18 นั้น ชาวอาเจะหก็ฉวยโอกาส
กลั บ มาอี ก ครั้ ง หนึ่ ง ด ว ยการเพาะปลู ก พริ ก ไทยอย า งกว า งขวางทั่ วดินแดนชายฝงตะวันตก
ซึ่ ง ไม เคยได รับ การพัฒนามากอนในเกาะสุ มาตรา และจะมีบทบาทสําคัญในการตักตวงผล
ประโยชนจากการคาพริกไทยรวมกับพอคาชาวตะวันตกอื่นๆ ตอมา
ระหวางคริสตศตวรรษที่ 18-19 อาเจะหเปนเปาหมายของการแขงขันเพื่อแสวงหาอิทธิพล
และผลประโยชนของจักรวรรดินิยมตะวันตกทั้งหลาย ซึ่งพยายามเขามาแทรกแซงทางการเมือง
ภายใน ทําใหอาเจะหไมอาจตานทานอํานาจและรักษาผลประโยชนของตนไวได แมวาสุลตานจะ
พยายามสรางสัมพันธไมตรีเพื่อใหเกิดดุลอํานาจแตความแตกแยกภายในอันเกิดจากการชิงผล
ประโยชนและอํานาจในราชบัลลังก และการเขาแทรกแซงของชาติตะวันตกทําใหสภาวะภายใน
31

Eric Eugene Morris, Islam and Politics in Aceh : A Study of Center-Periphery Relations in
Indonesia (Ithaca : Cornell University, 1983), 23-24, อางจาก C.Snouck Hurgronje, The Achehnese
(Leiden, 1906) 1, 15.
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อาเจะห มี ปญหาซั บซอนชาติตะวัน ตกทั้งหลายจึงถือโอกาสแขงขันกันตักตวงผลประโยชนใน
อาเจะหตามขอตกลงที่ไดทํากันไวกับผูนําอาเจะหที่แตละฝายที่ตนสนับสนุน
ภาพที่ 2 ลักษณะบานของชาวอาเจะห

ที่มา : Rais Richard Zaidi. Peace Brigades International Indonesia Project : Map of
Indonesia (online), Accessed November 2005. Available from
http://www.peacebrigades.org/etp/etpmaps.html

27

ภาพที่ 3 มัสยิดที่สําคัญที่สุดของอาเจะห คือ ไบตูรราหมัน (Baiturrahman)

ที่มา : Rais Richard Zaidi. Peace Brigades International Indonesia Project : Map of
Indonesia (online), Accessed November 2005. Available from
http://www.peacebrigades.org/etp/etpmaps.html

บทที่ 3
การเขามาของดัตชและการกําหนดนโยบาย
แมวาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตจะมีพลวัตทางการเมืองและการคาอยูภายใน รวม
ทั้งมีศูนยกลางการคาที่คึกคักอยูหลายแหงคอยทําหนาที่เปนศูนยยอยใหกับเครือขายทางการคา
ของภูมิภาค ซึ่งกินอาณาบริเวณตั้งแตเอเชียใตไปจนถึงจีนและญี่ปุนโดยมีแมขายใหญคือเมืองทา
ของจีนเปนแหลงดึงดูดสินคา โดยภูมิภาคแถบนี้ทําหนาที่ผลิตขาว เครื่องเทศ พริกไทย จันทนเทศ
ไมจันทน ทองคํา ฯลฯ แตการเขามาของโลกตะวันตกในชวงคริสตศตวรรษที่ 16 ไดกลายเปน
ปจจัยหลักอยางหนึ่งที่ผลักใหประวัติศาสตรของภูมิภาคแถบนี้ และรวมทั้งหมูเกาะอินโดนีเซียใน
ปจจุบันไดเปลี่ยนแปลงไปจากยุคจารีต
ภาพที่ 4 แผนที่หมูเกาะอินโดนีเซีย

ที่มา cnn.com, Sectarian violence eases in Indonesian province.(online),
accessed 21 April 2000. Available from http://www.cnn.com
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การเขามาของชาวตะวันตกในเอเชียตะวันออกเฉียงใตบริเวณกลุมเกาะ
ชาวยุ โ รปชาติ แ รกที่ เ ข า มาเกี่ ย วกั บ ดิ น แดนต า งๆ ในเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต คื อ
ชาวโปรตุเกส เริ่มตั้งแตศตวรรษที่ 15 ไดเริ่มสํารวจเสนทางเดินเรือบริเวณชายฝงตะวันตกของทวีป
แอฟริกาหลายครั้ง ในที่สุดก็สามารถแลนเรือออมแหลมกูดโฮป (The Cape of Good Hope) ได
สําเร็ จ แล ว แล น ข า มมหาสมุ ท รอิ น เดี ย จนถึ ง บริ เ วณชายฝ ง ตะวั น ตกของประเทศอิ น เดี ย ใน
ค.ศ.1498 การที่ชาวโปรตุเกสประสบความสําเร็จดังกลาวเนื่องจากแรงจูงใจทั้งทางดานการคา
และทางดานศาสนาเปนปจจัยสําคัญและอาจกลาวไดวาการพิชิตมะละกาในป ค.ศ.1511 ของ
โปรตุเกสเปนจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่มีผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจและการเมืองในภูมิภาคนี้อยาง
ลึกซึ้ง
การพิชิตมะละกาของโปรตุเกสใน ค.ศ. 1511 ไดทําลายความเปนศูนยกลางการคาที่
รุงเรืองที่สุดในคริสตศตวรรษที่ 15 ของมะละกาลงและไดทําใหเครือขายการคากลุมนี้แตกกระจาย
ไมสามารถรวมศูนยอยูจุดใดจุดหนึ่งไดอยางชัดเจน ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญที่นําไปสูการเกิดศูนย
อํานาจทางการเมืองใหมๆ ขึ้นมาอีกหลายแหง ในชวงศตวรรษที่ 16 หลังจากยึดมะละกาไดแลว
โปรตุเกสพยายามใชความเปนมหาอํานาจทางทะเลของตนเองเขาควบคุมแตก็ไมประสบความ
สําเร็จ เพราะพอคาเอเชียหันไปคาขายกันในเมืองทาอื่นๆ เชนที่อาเจะหแทน โดยไมสนใจโปตุเกส
จึงเปนเหตุผลสําคัญที่ทําใหอาเจะหรุงเรืองขึ้นมาอยางรวดเร็ว
โปรตุ เ กสไมสามารถผูกขาดการคาเครื่ องเทศแตเ พี ยงผูเ ดียวไดต อไปในครึ่ง หลั งของ
ศตวรรษที่ 16 เนื่องจากสาเหตุหลายประการดวยกันโดยเฉพาะอยางยิ่งคือการขาดแคลนกําลังคน
ทั้งทหารและลูกเรือเพื่อรักษาจักรวรรดิที่มีแตปอมปราการและเมืองทาอยูอยางกระจัดกระจาย
และที่ สําคั ญคื อปญหาเศรษฐกิจและการเมืองของยุโรปชวงนั้นสงผลกระทบตอโปตุเกสอยาง
รุนแรงเพราะถูกดึงเขารวมกับสงครามที่มีอังกฤษ ฝรั่งเศส และเนเธอรแลนดเปนศัตรู สงคราม
ดังกลาวทําใหผลประโยชนทางดานการคาของโปรตุเกสในโลกตะวันออกกลายเปนของสมนาคุณ
ใหกับศัตรูผูชนะสงครามซึ่งจะกลายเปนมหาอํานาจทางทะเลเหนือกวาพวกตนในอดีต นอกจาก
นั้นศูนยกลางทางการคาของสเปนไดยายจากเมืองลิสบอน (Lisbon) ซึ่งเปนเมืองหลวงของ
โปรตุเกส ไปยังเมืองแอนตเวิรพ (Antwerp) ในเนเธอรแลนด ขณะเดียวกัน พอคาจากยุโรปทาง
เหนือก็ไดกลายเปนผูถือหุนสําคัญและกลายเปนผูผูกขาดธุรกิจการเดินเรือสูเอเชีย ตลอดจนการ
ผูกขาดขายสินคาจากโลกตะวันออกไปยังตลาดในยุโรปอีกดวย เพราะฉะนั้นเมื่อชาวดัตชสามารถ
ดิ้นรนเปนเอกราชไดสําเร็จแลวก็มุงเข็มที่จะมาเปนใหญเหนือดินแดนตางๆ ซึ่งครั้งหนึ่งที่เคยเปน
ของโปรตุเกส
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ชาวอังกฤษเขามายังเอเชียตะวันออกเฉียงใตครั้งแรกในชวงคริสตศตวรรษที่ 17 ดวย
จุดประสงคในการคาเครื่องเทศ และการทําการคาระหวางจีนกับอินเดีย แตหลังจากบริษัทอินเดีย
ตะวั น ออกของดั ต ช (VOC) ได ขั บ ไล พ อ ค า ชาวอั ง กฤษออกไปจากบั น เตนบนเกาะชวาใน
ค.ศ.1682 อังกฤษก็หันไปใหความสนใจกับอินเดีย สวนการคาในเอเชียตะวันออกเฉียงใตนั้น
อังกฤษปลอยใหอยูในการดําเนินการของพอคาเอกชน (country trader) แตเมื่อเขาสูชวงปลาย
คริสตศตวรรษที่ 18 อังกฤษก็กลับมาใหความสนใจกับดินแดนเชียตะวันออกเฉียงใตอีกครั้ง เนื่อง
จากปจจัยตางๆ คือ ความตองการฐานทัพเรือเพื่อซอมแซมเรืออังกฤษ ความตองการเมืองทาตาม
เสนทางการคาระหวางจีนและอินเดีย และความตองการเมืองทาที่จะเปนศูนยกลางแลกเปลี่ยน
สินคาใหกับพอคาอังกฤษและอินเดีย โดยเฉพาะอยางยิ่งการคาดีบุกไปสูตลาดจีน เมืองทาแหง
แรกที่เปนเปาหมายของอังกฤษคือ เกาะปนัง หลังจากมีการเจรจาหลายครั้ง ฟรานซิส ไลท
(Francis Light) ซึ่งทํางานควบคุมเรือสินคาใหกับบริษัท จูรแดง ซัลลิแวน และเดอ ซูซา (Jourdain
Sullivan and De Sousa) ก็ประสบความสําเร็จในการขอเชาเกาะปนังจากสุลตานรัฐเคดะห ใน
ค.ศ. 1786 โดยมี เซอร จอหน แมคเฟอรสัน (Sir John Macpherson) รักษาการผูสําเร็จราชการ
อังกฤษประจําอินเดียเห็นชอบใหฟรานซิส ไลท เปนผูดําเนินการรับมอบเกาะปนังเมื่อวันที่ 3
กรกฎาคม ค.ศ. 1786 และใหไลทเปนผูดูแลปนัง1
ในอดีตกอนหนานั้นเมื่อสินคาจากทวีปเอเชียเขาไปถึงทวีปยุโรป โดยการผูกขาดของพอคา
โปรตุเกสหรือเมื่อเขาเทียบเมืองทาลิสบอนแลวนั้น สินคาสวนใหญมักถูกขายตอใหพอคาชาวดัตช
เพื่อนําไปกระจายทั่วตลาดยุโรปอีกทอดหนึ่ง ตอมาชาวดัตชในบริเวณเล็กๆ รวม 7 เขตที่เรียกชื่อ
รวมกันวาเนเธอรแลนด (The Netherlands) ก็ไดกอกบฎประกาศเอกราชขึ้นมาเพราะไมพอใจที่
สเปนบังคับใหพวกตนหันไปนับถือศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก และไมพอใจที่สเปนพยายาม
หาทางลดบทบาททางการค า ของพวกตนในยุ โ รปด ว ยการประกาศป ด เมื อ งท า ลิ ส บอนใน
ค.ศ.1594 ภายในเวลาไมนาน ชาวดัตขยังไดกลายเปนประเทศเดียวในยุโรปยุคนั้นที่ชาวพื้นเมือง
สามารถประกอบธุรกิจการคาทางทะเลและมีระบบแลกเปลี่ยนซื้อขายสินคาตางๆ จากทั่วโลก
อยางละเอียดลึกซึ้งกวาดินแดนอื่นๆ ในยุโรป ซึ่งสวนใหญชาวพื้นเมืองยึดอาชีพเกษตรกรรมเปน
พื้นฐานสําคัญทางเศรษฐกิจ ซึ่งผลลัพธดังกลาวไดมีสวนทําใหเกิดกระบวนการพัฒนาภายใน
สังคมของชาวดัตชที่ดินแดนสวนใหญตองอาศัยลําคลองและแมน้ําตางๆ เปนเสนทางคมนาคม
สําคัญสําหรับการติดตอและคาขายอยางมีประสิทธิภาพ
1

แมรี ชี เทีรนบูลม, ประวัติศาสตรมาเลเซีย สิงคโปร และบรูไน, แปลโดย ทองสุก เกตุโรจน (กรุงเทพฯ
: กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2540), 168.
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ขณะเดียวกันการที่เนเธอรแลนดมีสภาพภูมิศาสตรและโครงสรางประชากรภายในขนาด
เล็กแตมีเสนทางคมนาคมสะดวก จึงกลายเปนพลังผลักดันสําคัญใหชาวดัตชสามารถพัฒนา
ตนเองขึ้นไดอยางรวดเร็ว จนกระทั่งกลายเปนศูนยกลางความรุงเรืองทางอารยธรรม ศิลปกรรม
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีสมัยใหมของโลกยุโรป ซึ่งเดิมเคยอยูทางบริเวณภาคใตของยุโรปให
ยายมาสูบริเวณภาคเหนือของยุโรปคือดินแดนที่เปนประเทศเอกราชใหมอยางเนเธอรแลนดได
สําเร็จ
ดัตชในหมูเกาะอินโดนีเซีย
ในอดีตโปรตุเกสพยายามเก็บความลับเรื่องเสนทางเดินเรือไปสูเอเชีย แตในปลายศตวรรษ
ที่ 16 ไดเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญเมื่อนักเดินเรือชาวดัตชที่ทํางานอยูในกองเรือโปรตุเกส คือ
ยาน ฮูเกน วาน ลินโชเทน (Jan Huygen van Linschoten) ไดตีพิมพหนังสือเรื่อง Itenerario naer
Oost ofte Portugaels Indien พรอมกับแผนที่และคําบรรยายเกี่ยวกับเสนทางการเดินเรืออยาง
ละเอียด กองเรือสํารวจของดัตชจํานวน 4 ลําภายใตการนําของคอรแนลลิส เดอ ฮุตแมน
(Corneils de Houtman) ไดออกเดินทางมายังเอเชียเปนครั้งแรกใน ค.ศ. 1595 และมาทอดสมอที่
บันเตน ซึ่งเปนเมืองทาการคาพริกไทยที่สําคัญของชวาตะวันตก
ภายหลังการตอสูกับชาวพื้นเมืองในบางแหง การผจญกับมรสุมและความเจ็บไข เมื่อกอง
เรือนี้ไดเดินทางกลับสูเนเธอรแลนดใน ค.ศ. 1597 ก็เหลือกองเรือเพียง 3 ลํา และลูกเรือ 89 คน แต
กระนั้นก็ยังสามารถนําเครื่องเทศไปมากพอที่จะสรางผลกําไรใหอยางมหาศาล หลังจากนั้นในป
ค.ศ. 1598 มีเรือถึง 22 ลําจาก 5 บริษัทออกเดินเรือมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งมีเพียง 11 ลํา
เทานั้นที่สามารถกลับไปได และเปนครั้งแรกที่มีเรือดัตชไปถึงหมูเกาะโมลุกกะในเดือนมีนาคม
ค.ศ.1599 ภายใตการนําของจาคอบ วาน เน็ค (Jacob van Neck) ซึ่งเมื่อกลับไปยังเนเธอรแลนด
แลวก็สามารถทํากําไรไดมากถึง 400 เปอรเซ็นต เมื่อการแขงขันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ทําใหเกิดการปน
ราคาซื้อในบริเวณหมูเกาะอินโดนีเซีย และปริมาณเครื่องเทศที่เพิ่มมากขึ้นในตลาดยุโรปจนทําให
กําไรลดลงเรื่อยๆ ในที่สุดจึงเกิดการรวมตัวภายใตชื่อ ราชบริษัทอินเดียตะวันออก (The Royal
East Indies Company หรือ Vereeniging van Oost Indische Compagnie, VOC) ในเดือน
มีนาคม ค.ศ. 16022 เพื่อระดมทุนจากกลุมผลประโยชนตางๆ มาสรางกองเรือพาณิชยและกองเรือ

2

M.C. Ricklifs A History of Modern Indonesia since C. 1200 third edition (Hampshire :
Palgrave, 2001),30-31.
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รบคุมกันขนาดใหญที่สามารถบรรทุกสินคาและปนไดมากกวาเรือของโปรตุเกสและสเปนในขณะ
นั้น
การเขาไปแยงเครื่องเทศกับโปรตุเกสในโมลุกกะของดัตชเปนสิ่งที่ทําใหชะตากรรมของ
โปรตุเกสจบเร็วขึ้น โดยในบางชวงพวกดัตชไดรวมมือกับชาวพื้นเมืองบางแหง (เชน ค.ศ. 1600 ได
รวมกับพวกฮิตู) ในการตอตานพวกโปรตุเกส โดยแลกกับการเปดใหดัตชผูกขาดการซื้อเครื่องเทศ
เพียงเจาเดียว ซึ่งในที่สุดก็สามารถยึดครองอัมบนซึ่งเคยเปนที่มั่นของโปรตุเกสมากอนไดสําเร็จ
และพยายามผูกขาดการคาเครื่องเทศไวเจาเดียว โดยมองวาการคาของคนอื่นเปนการลักลอบ เชน
การเขามาคาเครื่องเทศของอังกฤษในแถบนี้ถูกมองวาเปนการคาของเถื่อน จนนําไปสูเหตุการณ
นองเลือดที่พวกดัตชสังหารพวกอังกฤษ ญี่ปุน และโปตุเกสในอัมบนเมื่อ ค.ศ. 16233
ในที่ สุ ด บริ ษั ท VOC จึ ง ตั ด สิ น ใจไปตั้ ง ที่ มั่ น ถาวรอยู ที่ บั น เตนทางชวาตะวั น ตกใน
ค.ศ.1603 และใน ค.ศ.1682 ดัตชขยับขยายที่มั่นไปยังเมืองทาอีกแหงหนึ่งที่ชัยการตา (ที่เอกสาร
สมัยพระเจาบรมโกศเรียกวาเมือง “ไยกะตรา” หรือจาการตาในปจจุบัน) ซึ่งเปนหัวเมืองในบังคับ
ของบันเตน
เมื่อเกิดปญหาความขัดแยงระหวางบันเตนกับชัยการตาขึ้นภายหลัง โดยที่พวกดัตชและ
อังกฤษไดเขามามีสวนรวมในความขัดแยงครั้งนี้ในเดือนธันวาคม ค.ศ.1618 บันเตนไดตัดสินใจ
รวมมือกับอังกฤษเขาโจมตีขับไลพวกดัตชในชัยการตา ยาน ปเตอรซูน คูน (Jan Pieterszoon
Coen) ถูกนายพลเรืออังกฤษขับไลหนีไปรวบรวมกําลังจากโมลุกกะ ขณะที่เมืองปอมของดัตชได
ถูกพวกบันเตนและอังกฤษเขาลอมไว (ในเวลาตอมาอังกฤษก็ถูกพวกบันเตนขับไลหนีขึ้นเรือไปเชน
เดียวกัน)ในวันที่ 12 มีนาคม ค.ศ.1619 พวกดัตชที่ตกอยูในวงลอมไดตดั สินใจเปลี่ยนชื่อชัยการตา
เปน “ปตตาเวีย” (Batavia) และเมื่อคูนนําทัพเรือกลับมาจากโมลุกกะในเดือนพฤษภาคม
ค.ศ.1619 เขาไดเขาโจมตีและเผาทําลายเมืองลงเปนเถาถานพรอมทั้งขับไลกองกําลังของบันเตน
ออกไป และหลังจากนั้นเปนตนมา ปตตาเวียก็กลายเปนที่มั่นหลักของจักรวรรดินิยมดัตชในหมู
เกาะอินโดนีเซียตราบจนยุคอาณานิคม นอกจากนั้นใน ค.ศ.1619 ยาน ปเตอรซูน คูน ยังไดรับการ
แตงตั้งเปนขาหลวงใหญของบริษัท VOC โดยเขาไดประกาศนโยบายวา ไมมีทางที่จะทําการคาได
โดยไมตองทําสงคราม หรือถาหากไมทําสงครามก็ไมมีทางไดทําการคา4
บริษัทอินเดียตะวันออกของดัตชจึงสามารถนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชเปนเครื่องมือเสาะ
แสวงหาผลประโยชนในนานน้ําแถบนี้ไดดีกวาเรือที่ลาสมัยของชาติพอคาตะวันตกอื่นๆ นอกจาก
3

ibid.,33.
4
ibid.,34-35.
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นั้นบริษัทอินเดียตะวันออกของดัตชยังกลายเปนแมแบบสําคัญตอการพัฒนาพาณิชยนาวีทั่วทวีป
ยุโรปแลว ยังกลายเปนเครื่องมือสําคัญในการเสาะแสวงหาอาณานิคมและนําระบอบการปกครอง
แบบทรราชย มาใช ครอบงําดินแดนภายใตอิทธิพลของตนในเอเชี ยตะวันออกเฉียงใตภาคพื้น
คาบสมุทรไดอยางมีประสิทธิภาพอีกดวย โดยภายหลังจากนั้น ดัตชก็ไดหันความสนใจไปยัง
หมูเกาะโมลุกกะกอน แลวใชกองเรือที่ทรงประสิทธิภาพของตนขับไลพวกโปรตุเกสออกจาก
รัฐเตอนาเตและเกาะอัมบอนนาไดสําเร็จในค.ศ.1605 ภายหลังจากนั้นก็ไดทําสงครามอยางยืดเยื้อ
เปนเวลาหลายปกวาที่จะขับไลกองทัพเรือของสเปนที่เขามาชวยเหลือพอคาโปรตุเกสใหออกไป
จากรัฐตีโดเรและดินแดนในหมูเกาะเครื่องเทศไดสําเร็จแลว ดัตชยังไดรวมมือกับสุลตานแหงรัฐ
ยะโฮร (The Sultan of Johore) ยึดเมืองมะละกาไดสําเร็จใน ค.ศ. 1641 ตั้งแตนั้นมาดัตชก็
สามารถควบคุมทั้งชองแคบมะละกาและชองแคบซุนดาไวแตเพียงผูเดียว และบริษัทอินเดียตะวัน
ออกของพวกเขา ก็อยูในฐานะผูกขาดการคาทั้งหมดในหมูเกาะอินโดนีเซียกับโลกตะวันตกไวได
อยางมั่นคงเรื่อยมา5
ขณะที่ชองแคบมะละกาก็ลดความสําคัญลงเพราะดัตชตองการที่จะใชชองแคบซุนดาเปน
หลัก เนื่องจากมีความสะดวกและสามารถปองกันไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะฐานทัพและสํานัก
งานธุรกิจสวนใหญของตนในเวลานั้นตั้งอยูเฉพาะในเกาะชวา นอกจากนั้นแลวบริษัทอินเดียตะวัน
ออกของดัตชยังไดแตงตั้งขาหลวงใหญ (governor general) ของบริษัทเขาไปปกครองแตละ
ดินแดนที่เปนเขตอิทธิพลของตน โดยขาหลวงใหญแตละคนมิใชมีหนาที่เพียงเพื่อทําหนาที่ผูกขาด
การคาและกีดกันคูแขงขันกับชาติอื่นๆ เทานั้น แตขาหลวงใหญยังตองทําหนาที่ตรวจตราควบคุม
ไมใหลูกจางของบริษัทสามารถทุจริตฉอโกงหรือยักยอกสินคาใดๆ โดยใชกฎเกณฑแบบเด็ดขาด
ถาหากผูใดละเมิดขอหามตางๆ ของบริษัทแลว โทษมีสถานเดียวคือความตายเทานั้น
ขณะที่ดัตชกําลังสนุกอยูกับการผูกขาดเครื่องเทศของตนอยูนั้น สถานภาพของดัตชในเชิง
ธุรกิจการคาในตลาดยุโรปก็เริ่มเปดโอกาสใหพอคาชาวยุโรปอื่นๆ สามารถเรียนรูถึงเทคนิคการ
ผูกขาดธุรกิจการคาประเภทนี้ในระยะยาวไดเหมือนกัน ภายหลังจากนั้นไมนานก็มีเรือพอคาชาว
ยุโรปอื่นๆ โดยเฉพาะอังกฤษซึ่งประยุกตความรูดังกลาวและจัดตั้งกองเรือของตนเขามาชวงชิงทํา
ธุรกิจการคาโดยตรงกับพอคาชาวพื้นเมืองในบริเวณที่มีแหลงวัตถุดิบตางๆ เพิ่มขึ้นตลอดเวลา
อยางไรก็ตามในคริสตศตวรรษที่ 18 ตอมา ขณะที่ราชสํานักของชนชั้นสูงในสังคมเนเธอรแลนดยัง
คงผูกขาดกิจการของบริษัทอินเดียตะวันออกอยางมั่นคงอยูนั้น ชนชั้นกระฎมพีดัตชสวนหนึ่งก็ได
5
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พยายามใหความสนใจในการพัฒนาธุรกิจพาณิชยตางๆ เชน กิจการธนาคาร การประกันภัย และ
การกูเงินเปนตน ขึ้นมาอยางรวดเร็ว ขณะที่พอคาอังกฤษซึ่งเปนคูแขงของพอคาดัตชกลับหันไปให
ความสนใจในการพัฒนาอุตสาหกรรมตางๆ มากขึ้น โดยชาวดัตชเองก็ตระหนักดีถึงฐานะเสีย
เปรี ย บของตนในการที่ ไ ม อ าจจะเลี ย นแบบชนชั้ น กลางในอั ง กฤษขณะนั้ น ได เพราะ
ทรัพยากรธรรมชาติที่เปนพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาประเทศของตนมีอยูจํานวนจํากัดมาก6
ดัตชในเกาะสุมาตรา
ในชวงเวลาเดียวกันกับที่ดัตชสามารถยึดมะละกาเปนอาณานิคมได ในอาเจะหก็เกิด
เหตุการณสําคัญเชนกันคือ สุลตานอิสกันดาร ซานี สิ้นพระชนมใน ค.ศ. 1641 ปรากฏการณสอง
สิ่งที่เกิดขึ้นพรอมกันมีผลตอการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจในศูนยกลางการคาทั้ง
สองเปนรูปธรรมชัดเจนขึ้น โดยหลังจากนั้นอาเจะหไดยกสตรีขึ้นครองราชยเปนครั้งแรก เพื่อให
สอดคลองกับความตองการของชนชั้นขุนนางที่ตองการใหราชสํานักออนแอลงเพื่อใหผลประโยชน
ตกเปนของกลุมตนใหมากที่สุด ขณะเดียวกันฝงของมะละกานอกจากจะตกเปนทรัพยสินของ
บริษัทอินเดียตะวันออกของดัตชแลว ก็ถูกควบคุมอยางเขมงวดเพื่อปกครองดินแดนแหงนี้เปน
อาณานิคม ที่ดัตชจะไดผูกขาดการคากับดินแดนตางๆในหมูเกาะอินโดนีเซียแตเพียงผูเดียว และ
นโยบายดังกลาวก็คอนขางประสบผลสําเร็จเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ แตดัตชไมไดใชมะละกาเปน
ศูน ยก ลางการขยายอํานาจ แตกลับใชปตตาเวียในเกาะชวาซึ่งในอดีตเคยเปนสวนหนึ่งของ
อาณาจั ก รมะละกาเปน ศูนย กลางแทน โดยการพัฒนาปตตาเวีย เปนทั้งเมืองท าการค าและ
ศูนยกลางทางทหาร เพื่อปองกันไมใหรัฐใดรัฐหนึ่งครอบงํารัฐเล็กรัฐนอยแลวรวมเขาเปนรัฐใหญ
จนเหนือกวารัฐอื่นๆ ซึ่งที่ผานมามีเพียงอาเจะหที่เคยกระทําการดังกลาวเปนผลสําเร็จในยุคของ
สุลตานอิสกานดาร มุดา ดวยสาเหตุนี้เองจึงทําใหกองเรือและกําลังคนของบริษัทอินเดียตะวันออก
สวนใหญไมไดตั้งไวที่เมืองมะละกาแตตั้งไวที่เมืองปตตาเวียแทบทั้งหมด7
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House, 1968),44-68.
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ในเวลาเดียวกัน พัฒนาการภายในของอาเจะหชวงนั้นก็ขนานไปกับพัฒนาการทางการ
เมืองภายในประเทศอื่นๆ ในยุโรปซึ่งกําลังเปนยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย โดยแตละประเทศไดถูก
รวมเขาดวยกันจากราชสํานักที่มีความเขมแข็งและโหดเหี้ยมกวาทั้งสิ้น ถัดจากนั้นราชสํานักของ
บางรัฐหรือบางประเทศก็ตกอยูภายใตอิทธิพลของระบอบคณาธิปไตยซึ่งลวนแลวแตอยูภายใตการ
กํากับของกลุมผลประโยชน ทางพาณิชยทั้งสิ้น ในอาเจะหพ วกชนชั้ นขุนนางพอคาหกลับไม
สามารถปองกันการปลนผลประโยชนที่สําคัญทางการคาที่พวกดัตชกําลังกระทําอยูในเวลานั้นคือ
การคาดีบุกจากคาบสมุทรมาเลย การคาพริกไทยและทองคําจากบริเวณฝงตะวันตกของเกาะ
สุมาตรา เพราะฉะนั้นรูปแบบของการประสานผลประโยชนกับดัตช จึงอยูในฐานะที่เสียเปรียบโดย
ขึ้นอยูกับเงื่อนไขของสนธิสัญญาตางๆ ที่ดัตชนํามาบีบบังคับใหดินแดนตางๆ แถบนั้นยอมใหตน
เปนผูผูกขาด ถาหากรัฐใดหรือเมืองใดลังเลดัตชก็จะใชกองเรือของตนจมเรือสินคาชาวพื้นเมือง
หรือปดลอมเมืองหลวงของแตละรัฐจนกลายเปนปรากฏการณปกติเพิ่มมากขึ้น ในเวลาเดียวกัน
การเสื่อมอิทธิพลของอาเจะหอันเนื่องมาจากมหาอํานาจภายนอกก็สงผลทําใหเกิดการเปลี่ยนดุล
อํานาจตางๆ ภายในอาเจะหดวย ซึ่งปรากฏการณดังกลาวจะเห็นไดชัดเจนที่สุดในชวงปลายคริสต
ศตวรรษที่ 17 แมกระทั่งฐานเศรษฐกิจก็คอยๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น ตัวอยางเชน การที่
อาเจะหขาดแคลนขาวในอดีตตลอดมา ทําใหเกิดการผลักดันที่จะเพาะปลูกขาวเพิ่มมากขึ้นตลอด
เวลาจนกระทั่งทําใหเกิดชนชั้นใหมคือ ชนชั้นชาวนาภายในเกาะสุมาตรา ซึ่งชนชั้นนี้จะมีวิถีชีวิตขึ้น
อยูกับการเกษตรไมใชขึ้นอยูกับการคาอีกตอไป
การคาตางประเทศของอาเจะหยังทําใหตองเขาไปเกี่ยวของกับมหาอํานาจของยุโรปสมัย
นั้น ทั้งอังกฤษ เนเธอรแลนด ฝรั่งเศส ตลอดจนอเมริกาซึ่งมีทั้งการผูกมิตร ติดตอคาขายกัน และ
สูรบกันเพราะผลประโยชนขัดแยง รวมทั้งการดึงเอาฝายหนึ่งมารวมมือเพื่อคานอีกฝายหนึ่ง
อาเจะหกับเนเธอรแลนดหรือดัตชมีความสัมพันธกันตั้งแตป ค.ศ.1600 เมื่อดัตชสงทูตมาอาเจะห
และในป ค.ศ. 1602 อาเจะหสงทูตสองคนไปเนเธอรแลนดคนหนึ่งไปเสียชีวิตที่นั่น พระนาง
อลิซาเบธที่ 1 ก็สงเซอรเจมส แลงคลาสเตอร (Sir James Lancaster) มาอาเจะหในป ค.ศ. 1602
ทูตฝรั่งเศสเขามาในเดือนมกราคม ค.ศ.1621 อาเจะหยังพยายามสรางความสัมพันธกับตุรกีมา
ตั้งแตยุคสุลตานอาลี มูคายัตชะห ของอาเจะหแลว ซึ่งมีหลักฐานวาสุลตานของตุรกีสงผูชํานาญ
การดานปนใหญและทหารมามาให 40 คน8ในบางสมัยมีทหารตุรกีอยูในกองทัพอาเจะห 400 คน
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อาเจะหและดัตชมีความสัมพันธกันแบบหางๆ ตางพยายามหลีกเลี่ยงความขัดแยงกัน
การยึดมะละกาไดทําใหดัตชมีอํานาจขึ้นมาในอาณาบริเวณนี้ ประกอบกับการสิ้นพระชนมของ
สุลตานอิสกานดาร ธานี ในปเดียวกันทําใหอาเจะหตกเปนรองดัตช ไมสามารถปองกันการผูกขาด
การคาดีบุกในเปรัคและการคาพริกไทยเขตสุมาตรา อาเจะหตองทําความตกลงกับดัตชในป
ค.ศ.1659 ที่กําหนดใหอาเจะหผูกขาดการคาดีบุกกับเปรัคไดแคหนึ่งในสามและความตกลงไปนัน
(Painan) ในป ค.ศ. 1663 ทําใหดัตชผูกขาดการคาพริกไทยได อาเจะหแมจะยังเปนเอกราชแตก็ไม
เปนที่เกรงขามอีกตอไป
ในอาเจะหเองสุลตานพยายามบังคับใหบรรดาอุเลบาลังจายภาษีอากรคาขายใหกับตน
โดยกําหนดใหทําการคาผานโกตาราชา (Kota Raja) เมืองหลวงของอาเจะหอุเลบาลังบายเบี่ยง
ดวยวิธีการตางๆจนสุลตานตองยึดเรือสินคาที่ตองสงสัย เมื่ออังกฤษเขาครอบครองเกาะปนังใน
ค.ศ.1786 ทําใหการคาระหวางอาเจะหและปนังคึกคัก ซึ่งบรรดาอุเลบาลังไดประโยชนจากการนี้
มากกวาสุลตาน
ในตอนตนศตวรรษที่ 19 ชวงป ค.ศ. 1802 อํานาจของสุลตานองคใหม คือ เญอฮัร อัล
อาลัม (Jauhar al-Alam) ถูกทาทายโดยพอคาคนสําคัญของปนังและอยูในสายสกุลของสุลตาน
ผูมีความทะเยอทะยานไดบัลลังกอาเจะห คือ ไซยิด ฮุเซน (Syed Hussain) ซึ่งไดรับการสนับสนุน
จากอุเลบาลังไมนอย จนสถาปนาบุตรชายคนหนึ่งของตนเปนสุลตานของปดีใน ค.ศ.1815
ในชั้นตนอังกฤษวางตัวเปนกลางในกรณีนี้ ตอเมื่อมีขาววาสุลตานจะขอความชวยเหลือจากดัตช
ทําใหแสตมฟอรด แรฟเฟลส (Stamford Raffles) รองผูวาราชการ (Lieutenant Governor)
ของเมืองเบนคูเลน (Benkulen) ซึ่งอยูทางตะวันตกเฉียงใตของสุมาตราที่บริษัทอินเดียตะวันออก
(East India Company) ของอังกฤษไปตั้งอยู เขาสนับสนุนสุลตานอาเจะหและทําความตกลงกัน
เมื่อวันที่ 22 เมษายน ค.ศ.1819 ทําใหอังกฤษสามารถเขาทําการคาไดทั่วทุกแหงในอาเจะหและ
หามอาเจะหติดตอกับประเทศยุโรปอื่นและอเมริกาโดยไมแจงแกอังกฤษกอน สวนสุลตานแหงปดี
ถูกอังกฤษสงไปอยูกัลกัตตาในป ค.ศ. 1820 กินบํานาญเดือนละ 500 เหรียญ และมาสิ้นชีวิตที่
ปนังใน ค.ศ. 18289 ในสมัยของสุลตานตวนกู อิบราฮิม (Tuanku Ibrahim) ครองราชย ค.ศ. 18381870 อาเจะหจึงคอยฟนตัวขึ้น

9

D.T.M. Tate, The Making of Southeast Asia, Volume I : The European Conquest (London:
Oxford University Press,1971), 225-228.

37

ความตกลงระหวางอังกฤษและดัตชที่ลอนดอนในป ค.ศ.1824 ที่อังกฤษยอมปลอย
ดินแดนตางๆที่แรฟเฟลไปยึดมา ทั้งดัตชก็สัญญาวาจะไมเขามายึดครองดินแดนและใหอังกฤษ
คาขายไดตอไป สุลตานอาศัยความขัดแยงระหวางอูเลบาลังและการรูจักสรางพันธมิตร ทําให
สุลตานสามารถมีอํานาจไดใหมทั้งทางชายฝงทะเลตะวันออกและตะวันตก จนตองขัดแยงกับผูนํา
คนอื่น เชนสุลตานของซีอัค (Siak)10 อยางไรก็ตามอังกฤษและดัตชไมอยากเห็นจักรวรรดินิยมอื่น
เชน อเมริกา และฝรั่งเศสเขามาแทรกแซงในสุมาตรา จึงไดทําสนธิสัญญาสุมาตรา (Treaty of
Sumatra) ในป ค.ศ. 1871 และทําสัญญาอื่นที่สัมพันธกันอีก 2 ฉบับ แลกเปลี่ยนอํานาจการ
ครอบครองดินแดนกันเบ็ดเสร็จ ดัตชกลายเปนผูมีอิทธิพลเพียงผูเดียวในสุมาตราโดยที่อังกฤษ
ยังติดตอคาขายกับสุมาตราได ชะตากรรมของอาเจะหจึงตกอยูในกํามือของดัตชเพราะความ
ตกลงนี้เอง และเปนความตกลงแลกเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญครั้งหนึ่งในยุคจักรวรรดินิยม11
อาจจะพอสรุปไดวานโยบายของดัตชที่เขามาในภูมิภาคนี้มีแรงกระตุนที่สําคัญอยู 2
ประการ คือ
1. ความตองการทางดานเศรษฐกิจ ชาวดัตชไดชื่อวาเปนนักการธนาคารที่มีความสามารถ
มาก กิจการการลงทุนในหลายประเทศเปนผลงานที่ใหรายไดดี นายทุนเหลานี้ตองการที่จะนํามา
ลงทุนทําการคาทางเอเชียซึ่งโปรตุเกสและสเปนกําลังกอบโกยผลประโยชนอยู
2. เหตุผลทางการเมือง เนเธอรแลนดในสมัยนั้นเรียกกันวา Spainish Netherland เพราะ
อยูใตการปกครองของสเปน ตอมาในสมัยของพระเจาฟลิปที่ 2 ของสเปนทรงมีนโยบายจะบังคับ
ใหชาวดัตชนับถือนิกายโรมันคาทอลิก และขูดรีดเอาภาษีและผลประโยชนจากดัตชมากเกินไปจึง
ทําใหเกิดการตอตาน และแยกตัวไดสําเร็จในป ค.ศ. 1648 ดังนั้นดัตชจึงมีจุดมุงหมายที่จะทําลาย
ผลประโยชนของสเปน เพื่อประโยชนทางการเมืองในยุโรปไปดวย
งานสําคัญของดัตช คือการทําลายอํานาจในการควบคุมการคาทางเอเชียตะวันออก
เฉียงใต ที่สเปนและโปรตุเกสกําลังดําเนินการอยู ใน ค.ศ. 1602 รัฐบาลเนเธอรแลนดสนับสนุนให
เอกชนรวมตัวกันจัดตั้งบริษัทขึ้นทําการคากับทางเอเชียโดยตรง เรียกวาบริษัทอินเดียตะวันออก
ของดั ต ช ( United East India Company) แตนิย มเรียกชื่ อยอตามภาษาดัตชวา VOC.
(Vereenigde Oistindische Compagnie) โดยมี อํานาจทําสั ญ ญากั บ ต า งประเทศได
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6-7.
11

M.C. Ricklefs, History of Modern Indonesia (London : The Macmillian Press,1982), 136
ความตกลงรวม 3 ฉบับนี้เปนผลใหอังกฤษและดัตชแลกเปลี่ยนดินแดนในปกครองในที่อื่นๆ ทั่วโลกดวย
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สร า งกองทัพ ได มี สิ ทธิ ตั้งศาลของบริษัท ไดโดยการกระทําดั งกล าวมีรัฐบาลเปนผูค้ําประกัน
ใน ค.ศ.1603 กองเรือดัตชเอาชนะกองเรือโปรตุเกสที่ยะโฮรได ค.ศ.1605 ดัตชเอาชนะกองเรือ
โปรตุเกสผสมสเปนไดในการรบที่หมูเกาะเครื่องเทศ และในที่สุดสามารถทําลายอํานาจทางเรือ
ของสเปนและโปรตุ เ กสที่ อั ม โบยนาและหมู เ กาะเครื่ อ งเทศจนได เ ป น ผู มี อิ ทธิ พลแทนในที่สุด
ความสําเร็ จทางทหารทําใหดัตชสามารถจัดตั้งศูนยกลางทางการคาของตนไดกวางขวางเชน
ปตตาเวียบนเกาะชวา ที่มากัสซารบนเกาะเซลิเบส ในอินเดียที่สุรัต มาสุลี ปตนัม และในลังกา
การยึดครองปตตาเวียนับวาเปนกาวสําคัญที่สุดของดัตชในการเขาสถาปนาระบอบอาณา
นิคมบนหมูเกาะอินโดนีเซีย เพราะปตตาเวียจะกลายเปนทั้งศูนยกลางทางการคา การบริหาร
การทหารใหกับจักรวรรดิที่เอื้ออํานวยทั้งการคาทางทะเล และการควบคุมวัตถุดิบมารองรับจาก
ดินแดนตอนในของชวา
ในชวงที่ดัตชทําสงครามขับเคี่ยวกับสเปนและโปรตุเกสนั้น อังกฤษพยายามวางตัวเปน
กลางแตก็ไดรับการกระทบกระเทือนอยูมาก อังกฤษพยายามเปดตลาดการคาของตนหลายแหง
เชนที่ Bantam (ค.ศ. 1604) เปดที่ บันดาและอัมโบยนา (ค.ศ. 1609) เปดที่บอรเนียว (ค.ศ. 1612)
และDjakata (ค.ศ. 1614) ตอมาใน ค.ศ. 1618 เกิดการรบครั้งใหญทางเรือระหวางดัตชกับอังกฤษ
ทางตอนบนของชวา ผลดัตชสามารถยึดเขตบันตัมของอังกฤษได และไดจัดตั้งศูนยการคาที่
Djakata ชื่อเดิมคือ Sunda Kalapa โดยดัทชเรียกชื่อเมืองวา ปตตาเวีย ตอมาใน ค.ศ. 1619
รั ฐ บาลอั งกฤษและดัตช เจรจากั น เกี่ยวกั บการพิ พาทที่เ กิดขึ้ นและตกลงทําสัญญากั น เรี ยกวา
Anglo - Dutch Treaty สาระสําคัญของสัญญาระบุวา ทั้งสองจะแบงผลประโยชนทางการคา
แถบหมูเกาะอินเดียตะวันออกรวมกัน แตแมวาจะตกลงกันแลวแตการสูรบยังคงดําเนินอยูตอไป

บทที่ 4
ยุคแหงการเผชิญหนา
เหตุการณกอนสงครามระหวางดัตชกับอาเจะห
ดั ตช มี เ ป าหมายที่จะครอบครองหมูเกาะอินโดนีเซี ยทั้ งหมดและกีดกันจักรวรรดินิย ม
ตะวันตกอื่นออกไปจากแหลงผลประโยชน ในกรณีของเกาะสุมาตราดัตชเขายึดครองอาณาจักร
มินังกาเบาไดตั้งแต ค.ศ. 1837 ไดอินดรากิรี (Indragiri) และปาดรี (Padri) ค.ศ. 1838 และตั้งแต
ค.ศ.1858 เรื่อยมาไดเขาครอบครอง ซีอัค (Siak) เดลี (Deli) หรืออารู (Aru) เซอรดัง (Serdang)
และอาซาฮัน (Asahan) ใน ค.ศ.1863 ดัตชเขาครอบครองเกาะนีอัส (Nias) โดยอางวาเพื่อปองกัน
ไมใหอาเจะหจับผูคนเอาไปขายเปนทาส
ซึ่งสัญญาณเหลานี้ทําใหอาเจะหตองระวังตนเองและพยายามหาทางแกไข อาเจะหหวัง
อาศัยอังกฤษและพอคาอังกฤษที่ไมอยากสูญเสียผลประโยชน เปนตนวาใน ค.ศ.1857 สุลตานของ
อาเจะหไดทําความตกลงกับดัตชโดยหารือกับขาหลวงใหญของอังกฤษที่สิงคโปรกอนและฝาย
อังกฤษไมขัดของ อาเจะหไดมองหาแหลงพึ่งพิงอื่นดวย เชน ป ค.ศ. 1868 อาเจะหพยายามหันไป
หาตุรกีผูนําใหญในกลุมมุสลิมเพื่อขอความคุมกัน แตไรผลเพราะตุรกีเองก็ถูกรัสเซียคุกคามและ
กําลังหาความชวยเหลือจากประเทศตะวันตกอยูจึงไมกลาเขาชวย แถมยังแจงใหดตั ชรูอีกวาตุรกี
มิไดตองการมาของแวะกับเรื่องอาเจะห และหลังจากการทําความตกลงสุมาตราใน ค.ศ.1871
อาเจะหพยายามเขาหาอิตาลีและอเมริกาโดยติดตอกับตัวแทนของทั้งสองประเทศในสิงคโปร
อิตาลีไมสนใจแตอเมริการกระตือรือลนถึงขนาดเตรียมรางสัญญาการคาระหวางกันขื้น แตดัตช
รูกอนจึงมีการประทวงไปทางรัฐบาลทําใหตอ งลมเลิกความตั้งใจ โดยทางวอชิงตันอางวาเรื่องราว
ทั้งหมดเปนการตัดสินใจของ พันตรีสตูเดอร (Studer) ทางวอชิงตันไมรูเรื่องดวย และตั้งแตปลาย
ศตวรรษที่ 18 เปนตนไปผลประโยชนทางการคาของดัตชทางหมูเกาะเริ่มเสื่อมโทรมลงอยาง
รวดเร็วดวยเหตุผลสําคัญ 3 ประการ คือ
1. การคอรัปชั่น ( corruption ) ของเจาหนาที่ในบริษัทเพื่อหาประโยชนใสตัวโดยไม
คํานึงถึงความอยูรอดของบริษัท
2. เหตุ ก ารณ ส งครามทางยุ โ รป อั น สื บ เนื่ อ งจากการปฏิ วั ติ ใ หญ ใ นฝรั่ ง เศสตั้ ง แต
ค.ศ.1789 ไดชักจูงเอาดัตชเขาไปเกี่ยวของกับสงครามในยุโรปอยูตลอดเวลาเปนผลใหบริษัทมีศัตรู
ที่สําคัญคือ อังกฤษ ซึ่งมุงทําลายลางแหลงผลประโยชนของดัตช
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3. นโยบายที่เขมงวดตอชาวพื้นเมืองของดัทช ทําใหเกิดความไมพอใจในหมูชาวพื้นเมือง
บอยครั้งซึ่งทางบริษัทจําเปนตองใชเงินในการสูรบครั้งละเปนจํานวนมากและบอยครั้ง นโยบายที่
ทําใหไมพอใจคือ การที่ดัทชบังคับใหปลูกพืชที่ดัทชตองการแลวรับซื้อในราคาที่ต่ํามาก
การเงินของบริษัทเริ่มเสื่อมโทรมจนถึงกับขาดทุนตองกูเงินรัฐบาลมาดําเนินการตอและ
บริษัท VOC. ตองลมเลิกกิจการใน ค.ศ.1799 โดยรัฐบาลเขาดําเนินการแทนตั้งแตปดังกลาว
เปนตนมาและในปเดียวกันนั้นเอง นโปเลียนแหงฝรั่งเศส จัดการปลดกษัตริยเนเธอรแลนดออก
จากตําแหนง คือพระเจาวิลเลี่ยมที่ 5 พระองคเสด็จลี้ภัยไปอยูที่อังกฤษและพระองคทรงยกกิจการ
ที่หมูเกาะอินเดียตะวันออกใหกับอังกฤษเขาไปดําเนินกิจการ อังกฤษถือโอกาสจัดการในชวา
ซึ่งตัวแทนของอังกฤษในครั้งนี้คือ สแตมฟอรด แรฟเฟล โดยเขาไปวางรากฐานทางดานเศรษฐกิจ
และในฐานะจุดยุทธศาสตรเพื่อเปนที่มั่นใหกับอังกฤษเพื่อรับการโจมตีของฝรั่งเศสแตอังกฤษก็ตอง
ผิดหวัง เพราะนโปเลียนแพสงครามทําใหดัตชคืนอํานาจมาใหมอีกครั้งในป ค.ศ.1830 ดัตช
ตองการเงินเพื่อนําไปใชในการปราบกบฏเบลเยี่ยม จึงมุงหวังที่จะไดรายไดจากเอเชียอาคเนยไปใช
ในการนี้จึงสง Van den Bosch มาปกครองที่ปตตาเวีย ซึ่งเขาไดนํานโยบาย Culture System1
หรือระบบการบังคับเพาะปลูกมาใชกับชวาและสามารถสรางรายไดใหกับดัตชไดมากมาย

1

ระบบวัฒนธรรม (Culture System) ซึ่งเปนระบบใหมในการควบคุมหนวยการผลิตพืชเศรษฐกิจ
สําคัญซึ่งเปนที่ตองการของตลาดโลก ไดถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อเกื้อหนุนสภาพเศรษฐกิจอับยอบแยบในเมืองแม
ของดัตชนั้น จะถูกพัฒนากลไกของมันมากขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแตหลัง ค.ศ. 1830 โดยระบบดังกลาวนี้ก็ไมไดเปน
นวัตกรรมแปลกใหมแตอยางใด แตมาตรการที่แทจริงก็ตั้งอยูบนเงื่อนไขของระบบการเพาะปลูกแบบบังคับและ
ระบบบรรณาการแบบเกาของอาณาจักรหรือรัฐชาวพื้นเมืองตางๆ กอนหนานั้น ซึ่งไดถูกปรับปรุงและเปลี่ยน
แปลงรายละเอียดปลีกยอยใหสอดคลองกับมาตรการทางการปกครองและมาตรการทางภาษีแบบอาณานิคมที่
ดัตชพยายามประยุกตใชใหสอดคลองกับพื้นฐานของวัฒนธรรมและประเพณีการปกครองของสังคมชาวพื้นเมือง
อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อใหระบบวัฒนธรรมเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจสามารถกอใหเกิดผลผลิตทางเกษตร
เพียงพอตออุปสงคของตลาดโลกที่มีมากขึ้นตลอดเวลา โดยสาระสําคัญที่ระบบนี้จะดํารงอยูไดก็ขึ้นอยูกับวิธีการ
ควบคุมการผลิตโดยตรงและมีประสิทธิภาพมากที่สุดเทาที่จะทําได หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง ระบบวัฒนธรรม คือ
การเลิกลมนโยบายการผลิตพืชเศรษฐกิจแบบเสรีที่เคยทดลองใชในชวาอยูระยะหนึ่ง แลวหันมาใชระบบควบคุม
การผลิตพืชเศรษฐกิจอยางจริงจังตามระบบที่บริษัทอินเดียตะวันออกเคยปฏิบัติมาแลวในอดีต พรอมกับการเนน
ประสิทธิภาพในการจัดการเรื่องแรงงานและที่ดินใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น หรืออาจเรียกไดวา ระบบวัฒนธรรม
คือผลลัพธของการฟนฟูอิทธิพลของลัทธิพาณิชยกรรมนิยม (mercantilism) ใหกลับมามีบทบาทแทนลัทธิเสรี
นิยม (liberalism) ในการประกอบการทางเศรษฐกิจทั่วดินแดนตางๆ ของดัตชนั่นเอง C.D. Cowan (ed.), The
Development of South-East Asia (London : George Allen and Urwin, 1964)53-56. และ R.E.Elson, The
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เมื่อประมวลเหตุการณเหลานี้เขาดวยกัน ดัตชยอมพรอมที่จะสรุปไดวา อาเจะหเริ่มไมนา
ไวใจ ดัตชตองทําอยางใดอยางหนึ่งกอนที่ทุกอยางจะสายในเกาะสุมาตรา ดัตชไดทําลายการ
ควบคุมการคาพริกไทยของชาวอาเจะหทําใหอํานาจและความมั่งคั่งของอาเจะหลดลงมิไดมีมาก
เทากับในชวงศตวรรษที่ 17 อยางไรก็ดีอาณาจักรอาเจะหก็ยังสามารถคาขายไดอยางอิสระยัง
สามารถติดตอการคากับพอคาทั้งชาวยุโรปและเอเชียไดอยางเสรีไมวาจะเปน อเมริกัน และกับชาว
อินเดียจากริมฝงโคโรมันเดลอยูตลอดศตวรรษที่ 18 ถึงแมจะไมใชศูนยกลางการคาที่สําคัญอีก
ตอไป พอคาอินเดียเปนผูนําสินคาประเภทเกลือและผาตางๆมาแลกเปลี่ยนกับ ผงทอง หมาก
พริกไทย กํามะถัน การบูร และกํายานกลับไป
การที่ดัตชเขามาอยูที่ปตตาเวียชวยใหอดีตรัฐบริวารทั้งหลายของอาเจะหแสวงหาความ
คุมกันจากดัตชเพื่อตอตานอาเจะห ดวยวิธีการเชนนี้ดัตชจึงสามารถสรางปอมคายของตนลง
บริเวณเมืองปาดังซึ่งเปนทาเรือทางริมฝงตะวันตกของอาณาจักรมินังกาเบาเปนแหลงทองและ
พริกไทยและยังรวมไปถึงชนเผาบาตัค ซึ่งตองการแสวงหาอิสรภาพจากอาเจะหและมินังกาเบา
ดังนั้นจึงทําสัญญากับดัตช
อนึ่งตั้งแตป ค.ศ.1856 เปนตนไปรัฐบาลของดัตชเนนหนักในแผนการดําเนินงานจัดการ
ปกครองดินแดนภายในหมูเกาะตางๆอยางจริงจัง โดยมุงลมอํานาจการปกครองของสุลตาน
พื้นเมืองตามเกาะตางๆโดยใชกําลังทหารปรากฏวาไดผลมากเพราะสมัยดังกลาวนี้เปนยุคแหงการ
ลาอาณานิคม ซึ่งประเทศตางๆในยุโรปตางก็ใชกําลังเขาจัดการกับดินแดนที่ตนมุงหมายดวยกัน
ทั้งสิ้น หมูเกาะตางในตอนลางของแหลมมลายูตกอยูใตอํานาจของดัตชทั้งหมด
ดั ตชเ ริ่ม ขยายอํานาจอยางจริ ง จั ง ด วยการตัดปญหาการพิพาทกับอังกฤษดวยการทํา
สนธิสัญญากัน ใน ค.ศ. 1824 ซึ่งระบุวาอังกฤษจะไมยุงเกี่ยวกับกิจการทางหมูเกาะตั้งแตใตเกาะ
สิงคโปรลงไป ตอจากนั้นดัตชจึงคอยๆเริ่มใชกําลังทหารปราบปรามรัฐตางๆ สงครามที่ดัตชทํากับ
คนพื้นเมืองมีความรุนแรงมากขึ้นเริ่มตั้งแตกลางศตวรรษที่ 19 จนถึงสิ้นศตวรรษ

Cultivation System and Agricultural Involution No.14(Centre of Southeast Asian Studies : Monash
University, 1978), 4-30.
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สงครามอาเจะห
จากการที่อังกฤษและดัตชไมอยากเห็นจักรวรรดิอื่น เชน อเมริกา และฝรั่งเศส เขามา
แทรกแซงในสุมาตรา จึงไดทําสนธิสัญญาสุมาตรา (Treaty of Sumatra) กันในป ค.ศ. 1871 แบง
เขตอํานาจครอบครองดินแดนกันเบ็ดเสร็จ ดัตชกลายเปนผูมีอิทธิพลเพียงผูเดียวในสุมาตรา โดยที่
อังกฤษยังสามารถติดตอคาขายกับสุมาตราไดอยู ชะตากรรมของอาเจะหจึงตกอยูในกํามือของ
ดัตชเพราะสนธิสัญญาฉบับนี้เอง และเปนการตกลงแลกเปลี่ยนกันครั้งยิ่งใหญครั้งหนึ่งในยุค
จักรวรรดินิยม
ดังนั้นในตนป ค.ศ. 1873 นิวเวนฮุยเซน (Nieuwenhuizen) สมาชิกคนหนึ่งของสภาแหง
อินดีสของดัตช (Dutch Concil of the Indies) เดินทางจากปตตาเวีย มาถึงโกตาราจา ในเดือน
มีนาคม เพื่อยื่นคําขาดแกสุลตานองคใหม คือสุลตานมะหมุด ชาห (Sultan Mahmud Shah) ให
ยอมอยูใตการปกครองของดัตช
ดัตชยื่นคําขาดไปยังอาเจะหมีขอความสําคัญ 5 ขอ มีสาระสําคัญ คือ หนึ่ง ใหอาเจะห
เปลี่ยนธงอิสลามซึ่งเปนรูปดาวเดือนใหเปนธงสามสีของดัตช สอง ใหอาเจะหเลิกขึ้นตรงตอ
คอลีฟะหที่กรุงอิสตัลบลูและเปลี่ยนมาขึ้นตรงตอกษัตริยของดัตช สาม ดัตชเรียกรองใหอาเจะห
หยุดการคาทาส ซึ่งเปนความพยายามอยางชัดเจนวาตองการใหการรุกรานดูเปนการชอบธรรม
และเปนเรื่องของมนุษยธรรม สี่ มอบดินแดนของอาเจะหทั้งหมดใหดัตช และขอสุดทายคือ
อาเจะหตองยอมจํานนตอดัตชโดยปราศจากการตอตาน
แตการจะยึดครองอาเจะหไมใชของงาย ดัตชตองทําสงครามยืดเยื้อถึง 30 ป หรือมากกวา
นั้น เมื่ออาเจะหตอบปฏิเสธการเรียกรองของดัตชทั้งหมดดังนั้นดัตชจึงประกาศสงครามกับอาเจะห
ทันทีโดยเริ่มตนดวยการสงกองทัพจํานวน 10,000 คน นําโดยนายพลโคฮเลอร (Kohler) ในการรบ
ครั้งนั้น ผูบัญชาการทหารคือนายพลโคฮเลอรถูกจับและโดนประหารในสมรภูมิในฐานะอาชญากร
สงคราม ครั้งนั้นเปนครั้งแรกในประวัติศาสตรโลกที่มหาอํานาจยุโรปตองมาพายแพอยางหมดรูป
และนาอับอายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต หนังสือพิมพนิวยอรคไทม (The New York Times) ได
เสนอขาวในวันที่ 6 พฤษภาคม ค.ศ. 18732 ความวา
2

มนัส เกียรติธารัย, แปล, “รัฐอาเจะหแหงสุมาตรากับลัทธิอาณานิคม,” วารสารอักษรศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากร,14, 2, (2535) : 25. อางจาก Tengku Hasan M. Ditiro, Acheh (Sumatra) : A Century
of Liberation Struggle against Colonialism and Imperialism 1873-1986 (London : National Liberation
Front Acheh Sumatra, B.M. Box 3294, 1986)
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“การรบอยางนองเลือดไดเกิดขึ้นที่อาเจะห ราชอาณาจักรพื้นเมืองทางตอนเหนือของเกาะ
สุมาตรา ชาวฮอลันดาไดสงกองทัพเขาจูโจมทําลายหลายครั้ง ขณะนี้เราไดรับรายงายงานราย
ละเอียดและผลของสงครามแลว การบุกโจมตีของฮอลันดาถูกตอบโตจากอาเจะหจนไดรับความ
เสียหาย ทหารลมตายจํานวนมากนายพลฮอลันดาถูกประหารชีวิต และทหารประสบความหายนะ
หนีเตลิดถูกสังหารและกองทัพเสียหายยับเยิน”
ในชวงระยะที่ดัตชรุกรานอาเจะหนั้น อาเจะหไดทําสนธิสัญญาปองกันประเทศรวมกับ
อังกฤษตั้งแต ค.ศ. 1819 ซึ่งยังมีผลบังคับใชในขณะนั้น แตอังกฤษไมยอมปฏิบัติตามสัญญาซึ่งถือ
วาเปนผูบิดพลิ้ว ทั้งนี้เนื่องจากดัตชไดเสนอขอแลกเปลี่ยนในลักษณะติดสินบนอังกฤษโดยยก
โกลดโคสต (Gold Coast) ปจจุบันคือประเทศกานา ซึ่งเปนดินแดนในแอฟริกาใหอังกฤษเปนการ
แลกเปลี่ยนที่อังกฤษไมปฏิบัติตามสนธิสัญญาที่ทําไวกับอาเจะห
สื่ อ มวลชนในอั ง กฤษได ป ระณามรั ฐ บาลของพวกเขาในเรื่ อ งนี้ ลอรดสแตนเลย แหง
อัลเดอรลี ไดหยิบยกปญหานี้ขึ้นมาอภิปรายในสภาขุนนางประณามรัฐบาลที่ไมยอมรับผิดชอบตอ
สนธิสัญญาที่กระทําไว อังกฤษควรที่จะเขาชวยอาเจะหตอสูกับฮอลันดา การอภิปรายเมื่อวันที่ 28
กรกฎาคม ค.ศ. 1873 ไดถูกบันทึกไวโดยสรุปดังนี้
“ฮอลันดาไมมีสิทธิจะโจมตีอาเจะห ไมมีสิทธิจะสรางความเจ็บปวดใหอาเจะห ฮอลันดา
โจมตีอาเจะหแตก็ลมเหลวในที่สุด เราไมควรลืมวาอาเจะหเปนรัฐอิสระมาชานานมีประวัติที่รุงเรือง
อาเจะหเปนรัฐอิสระมาตั้งแตฮอลันดายังเปนเพียงสวนหนึ่งของสเปน”3
คํากลาวนี้เปนเครื่องบงชี้ที่มิอาจปฏิเสธหรือโตแยงไดเลยวา อาเจะหมีสถานภาพเปนรัฐที่
มีอิสระ มีอธิปไตยเหนือดินแดนของตนและนานาชาติใหการรับรอง แมแต ยูลิซิส เอส แกรนท
(Ulysses S. Grant) ประธานาธิบดีแหงสหรัฐอเมริกา ก็ยังประกาศอยางเปนทางการวา
“สหรัฐอเมริกาขอประกาศตนเปนกลาง” ในสงครามระหวางฮอลันดากับอาเจะห4

3

มนัส เกียรติธารัย, แปล, “รัฐอาเจะหแหงสุมาตรากับลัทธิอาณานิคม, ” วารสารอักษรศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากร,14, 2, (2535) อางจาก House of Lords, Speech of Lord Stanley of
Alderly, July 28, 1873,Hansard, 217,1077-1081 (1873)
4
Ibid.
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การรุกรานของดัตชครั้งนั้น กอใหเกิดความเคลื่อนไหวทางการทูตและการเมืองระหวาง
ประเทศขึ้นที่กรุงอิสตันบูล (Istanbul) ซึ่งในสมัยนั้นอิสตันบูลเปนศูนยกลางของโลกมุสลิมที่มี
คอลีฟะห5พํานักอยู อาเจะหยอมรับอํานาจของคอลีฟะหวาเปนผูนําของประเทศมุสลิมและอาเจะห
มีสํานักงานของตนอยูที่นั่นดวย อาณาจักรออตโตมันตองการเขาแทรกแซงโดยตรงเพื่อตอตาน
ดัตชแตบรรดาทูตของประเทศตางๆ ในยุโรปพยายามสรางความกดดัน บีบบังคับไมใหออตโตมัน
ชวยเหลืออาเจะหทั้งนี้เพื่อปองกันการรวมตัวของประเทศมุสลิม สงครามระหวางอาเจะหและดัตช
กินเวลาเกือบศตวรรษใชกําลังทหารและเลหเหลี่ยมโดยสงคนของดัตชเขามาบอนทําลายอาเจะห
นิตยสารฮารเปอร (Harper’s Magazine) ตั้งชื่อสงครามระหวางอาเจะหกับดัตชวา “สงครามรอย
ป”6อาเจะหไมเคยยอมจํานน ไมเคยทําสัญญาสงบศึกกับดัตช ดัตชพายแพครั้งแรกในเดือน
มีนาคม ค.ศ. 1873 และถูกขับไลออกไปในเดือนมีนาคม ค.ศ. 1942 มีการรบหลายครั้ง
ชาวอาเจะหไดพลีชีพเปนจํานวนมากมาย เมืองถูกเผา ถูกทําลาย แตชาวอาเจะหไมเคยกมหัวยอม
จํานนตอดัตช ถึงแมอาวุธยุทโธปกรณดอยกวา ทันทีที่ผูนําคนหนึ่งของอาเจะหถูกสังหาร ผูนําอีก
คนหนึ่งก็ขึ้นมาแทนที่ โดยไมหวั่นเกรงความตาย7
หนังสือพิมพลอนดอนมอรนิ่งโพสต (The London Morning Post) ตีพิมพเมื่อวันที่ 2
กรกฎาคม ค.ศ. 1874 ระบุวา
“มีหลักฐานยืนยันวาชาวอาเจะหเปนชนชาติที่ไมถูกครอบครองไดโดยงายและพวกเขายืน
หยัดตอตานผูรุกรานประเทศอยางเขมแข็งจนไมมีใครเทียบได ขาวลาสุดจากแหลงขาวที่เชื่อถือได
แสดงใหเห็นวาพวกเขายืนหยัดตอสูอยางเพียรพยายาม พวกเขาจะปรากฏตัวอยางไมคาดฝนใน
สถานที่ที่พวกเขาเคยพายแพมากอน การแสดงใหปรากฏเชนนี้ไดเปลี่ยนแปลงทัศนะของนายพล
5

ไพศาล หรูพานิชยกิจ, ตุรกีอดีตถึงปจจุบัน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพภาพพิมพ, 2546), 139-140.
ตําแหนงคอลีฟะฮคือผูนําทั้งทางศาสนาและการปกครองแหงมวลมุสลิมภายหลังพระมูฮัมหมัดสิ้นพระชนม แต
คอลีฟะฮผูมีสิทธิธรรมนั้นมีเพียง 4 ทานเทานั้น เมื่อเกิดปญหาความแตกแยกทางศาสนาหลังทานอาลีสิ้นพระ
ชนมการสืบทอดตําแหนงนี้มิไดรับการยอมรับจากมุสลิมชาวมักกะห พวกเขายึดถือวาผูที่จะปกครองมุสลิมตอ
จากพระศาสดานั้นตองสืบเชื้อสายมาจากเผากุเรซของพระศาสดาเทานั้น ตอมาตําแหนงคอลีฟะฮ หรือกาหลิบ
ถูกรื้อฟนขึ้นมาอีกครั้งในสมัยสุลตานเซลิม ที่ 1 (Selim I) ค.ศ. 1517 ทําใหสุลตานองคออตโตมันองคตอๆมา
ดํารงตําแหนงคอลีฟะฮดวย
6
มนัส เกียรติธารัย.แปล, “รัฐอาเจะหแหงสุมาตรากับลัทธิอาณานิคม.” วารสารอักษรศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากร,14,2,( 2535) อางจาก Harper’s magazine, August, 1905.
7
Ibid.
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ฟาน สวีเทน (Van Swieten) เกี่ยวกับจิตใจชาวอาเจะห ชาติที่ตอสูในสงครามอยางมีจิตใจแนวแน
ความเพียรพยายามของชาวอาเจะหทําใหเราตองนับถือ และมีบางสิ่งบางอยางเกี่ยวกับจิตใจของ
ผูคนเชนนี้ ผูคนซึ่งเขาปฏิเสธที่จะยอมรับความดอยกวาตอผูรุกราน ซอมกําแพงที่พังทลายลงครั้ง
แลวครั้งเลา หรือสรางขึ้นมาใหมในที่ที่เคยถูกทําลายลงแลว และการรบเปนคําตอบจากพวกเขา
แมวาอํานาจการยิงไมมีประสิทธิภาพ มันนาประหลาดใจและนาสงสัยในความสําเร็จของฮอลันดา
ในเมื่อใดก็ตามที่มีการเขียนประวัติศาสตรสงครามระหวางฮอลันดากับอาเจะห เราคิดวาคงไมอาจ
เขียนไดวาฮอลันดาประสบความสําเร็จอยางยิ่งใหญ”8
มีหนังสืออีกมากมายหลายฉบับที่ไดเขียนเกี่ยวกับสงครามในครั้งนี้ แมแตนายพล ฟาน
สวีเทน (Van Swieten) ก็ไดเขียนหนังสือเกี่ยวกับสงครามในอาเจะห เขาเปนผูบัญชาการสูงสุดของ
กองทัพดัตชในการรุกรานอาเจะหครั้งที่สอง หลังจากลมเหลวในอาเจะหและตอมาเมื่อเขาปลด
เกษียณแลวไดพิมพบันทึกความทรงจําของเขาที่มีชื่อวา “ขอเท็จจริงเกี่ยวกับการครอบครอง
อาเจะห” เขาไดเขียนวา จากประสบการณเขาไมสามารถเอาชนะชาวอาเจะหในสงครามได
การอางวาดัตชไดครอบครองอาเจะหนั้นเปนนิยายปรัมปรา ดัตชลมเหลวในการยึดพื้นที่ในอาเจะห
ไมวาจะเปนกอนหรือระหวางที่เขาเปนทหารหรือหลังจากที่เขาปลดเกษียณแลวก็ตาม สิ่งหนึ่งที่
อาจกลาวไดก็คือดัตชควรถอนตัวออกจากอาเจะหและเจรจาอยางสันติ สงครามเปนสิ่งที่ผิดพลาด
สิ่งที่ตามมาคือดัตชสูญเสียอาณานิคมในอินเดียตะวันออกที่เรียกวาอินโดนีเซีย9
สงครามกับอาเจะหเปนสงครามที่ยาวนานและรุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร
อาณานิคมของดัตช ที่ยืดเยื้อถึง 30 กวาป การยึดโกตาราจา (Kota raja) และการถอดสุลตานมิใช
เรื่องงาย เพราะกําลังพล 3,000 คนที่นายพลคูหเลอร (Koehler) ยกพลขึ้นบกที่โอเลหเลห
(Olehleh) ในเดือนเมษายน ค.ศ.1873 ยึดมัสยิดใหญและวังสุลตานได แตครอบครองอยูไดแค
10 วัน ก็ตองถอยออก ตัวนายพลคูหเลอรเองก็เสียชีวิตในสงคราม นายพลฟาน สวีทเตน (Van
Swieten) ใชกําลังกวา 8,000 คนทั้งหนวยทหารมาและปนใหญเขายึดโกตาราจาและบริเวณใกล
เคียงใน ค.ศ.1874 ดัตชใชนโยบายเอาใจอาเจะหดวยการสรางมัสยิดใหญขึ้นมาใหม และเมื่อฟาน
สวีทเตนถอยกลับไปทิ้งกองทัพไว 3,000 คนคอยดูแลดวยความตายใจวาสิ้นสงครามแลว สุลตาน
องคใหมขึ้นครองราชยแทนสุลตานมาหมุด ชาห ที่สิ้นพระชนมในมกราคม ค.ศ. 1874 แตทวา
แกนนําในการตอตานดัตชไดเปลี่ยนมือไปอยูที่กลุมอูลามากับผูปกครองคือกลุมอุเลบาลัง
8

Ibid.
9
Ibid.
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ดัตชไดสงกําลังเขาเสริมทันทีเนื่องดวยเหตุผลหลายประการ และที่สําคัญที่สุดก็คือเมื่อ
คลองสุเอซเปดเปนเสนทางที่ยุโรปเชื่อมกับเอเชีย ชองแคบมะละกาจึงเปนเสนทางการคาที่ดีกวา
ทางชองแคบซุนดา จึงทําใหการควบคุมอาเจะหเปนความสําคัญทางยุทธศาสตรตอดัตชมากที่สุด
เมื่อดัตชสามารถเขายึดพระราชวังและตอมาสุลตานสิ้นพระชนม ดัตชจึงยื่นขอเสนอตอทายาท
เรื่องการประกันเอกสิทธิ์เกี่ยวกับเรื่องภายใน เพื่อตอบแทนการยอมรับความเปนใหญของดัตช แต
สิ่งที่ดัตชมิไดประจักษก็คือ สุลตานไดรับการเลือกมาจากผูนํามณฑลทั้งหลาย (ปงลิมา) ซึ่งแตละ
คนก็ยิ่งใหญในมณฑลของตน สุลตานซึ่งมีหนาที่แครับผิดชอบตอความสัมพันธภายนอกเทานั้น
ดัตชจึงประหลาดใจมากวาการเขายึดวังและองคสุลตานมิไดทําใหการตอสูสิ้นสุดลงดังเชนในชวา
ดัตชจึงตองเผชิญกับจราจลทั่วไปโดยมีหัวหนาทองถิ่นตางๆและผูนําศาสนาเปนผูนํา โดยชาวพื้น
เมืองเห็นวาเปนสงครามศาสนาเพื่อตอตานคนนอกศาสนา
เมื่อการตอตานดัตชไดเปลี่ยนมือไปอยูในกลุมผูนําทางศาสนาคือ อุลามา(ulama) กับ
ผูปกครองเมืองตางๆในอาณาจักรอาเจะห ซึ่งก็คือ อุเลบาลัง (uleebalang) แตอุเลบาลังพะวงใน
เรื่องผลประโยชนของตนเองและความปลอดภัยของดินแดนที่ตนเองปกครองมากกวา จึงไมไดรวม
กันตอตานดัตชแตชอบที่จะประนีประนอมมากกวา ทําใหภาระในการรวบรวมกําลังผูคนเพื่อ
ตอตานดัตชตกไปอยูที่อูลามา โดยมีทั้งการรวมมือกันตอสูกับดัตชและพวกที่ตอสูเพียงลําพัง ผูนํา
อิสลามเปนแกนนําประกาศวาสงครามกับดัตชเปนสงครามศาสนา เพื่อปกปองศาสนาอิสลามและ
ขับไลชาวตางชาติออกไป
กลุมอุลามาที่ทําการตอตานดัตชมีเปนจํานวนมาก เสียแตวาบางทีก็รวมมือกัน บางทีก็สู
รบกับดัตชโดยลําพัง ที่สําคัญไดแก ปงลิมา (ตําแหนงคลายๆ สมุหกลาโหมปนกับสมุหนายก)
โปเล็ม (Panglima Polem) โตโกะห โอมาร (Tokoh Omar) ที่ตอสูกับดัตชจนลุคริสตศตวรรษที่ 20
จึงตองยอมจํานน โตโกะห นันตา (Tokoh Nanta) โตโกะห เจะห ลัม เงาะห (Tokoh Che Lam
hgah) โตโกะห มูดา บาเอ็ท (Tokoh Muda Ba’et)10 โตโกะห ติรู แหงซิกลี (Tokoh Tiru of Sigli)
อิหมาม เลือง บาตา (Imam Lueng Bata) ชีค มาราบาฮัน (Sheikh Marabahan) โตโกะห อาดัน

10

โปเล็ม (Polem) เปนตระกูลของผูปกครองเซกิ (Segi) ที่เรียกวามุคิม 22 ที่ผูปกครองมีตําแหนงเปน
ปูรบาวังสะ (Purbawangsa) อิหมาม มุดา (Imam Muda) เปนตําแหนงผูปกครองเซกิที่เรียกวา มุคิม 26 สวน
ผูปกครองเซกิที่เรียก มุคิม 25 มีตําแหนงวา มูตะ เซอติอา (Muda Setia) ดูใน Tate, The Making of Modern
Southeast Asia 1, (1971) : 235.
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(Tokoh Adan) ฮาบีบ อับดุลเราะหมัน (Habib Aabdul Rahman) แตที่ไดชื่อวาเปนเจาความคิด
และเปนเจายุทธศาสตรไมมีใครเกิน เต็งกู จิค ดิ ติโรแหงปดี (Teungku Chik di Tiro of Pidie)11
ดัตชใชวิธียึดครองดินแดนชายฝงทะเลตั้งแตแมน้ําราบา (Krueng Raba) ทางตะวันตกไป
จรดแมน้ําราชา (Sungai Raja) ทางตะวันออก ไมใหพวกอาเจะหไดเสบียงอาหาร การปดลอมเชน
นี้ ทําใหเกิดการลักลอบขนสงสรรพาวุธจากเขตแผนดินใหญมาลายา และจากซูลูมายังอาเจะห12
ผูนําอิสลามประกาศวาสงครามกับดัตชเปนสงครามศักดิ์สิทธิ์เพื่อปกปองศาสนาอิสลาม
และขับไลชาวตางชาติออกไป แตดัตชไดขยายเขตยึดครองกวางขวางออกไปทางตะวันออกยึดเอา
อิดี (Idi) และตาเมียง (Tamiang) ทางตะวันตกยึดเปอดีร (Pedir) ปาไซ (Pasai) และเปอรลัค
(Perlak) รวมทั้งรุกคืบลงไปทางใตจนสุดแดนที่เมลาโบห (Melaboh) แตดัตชก็ตองเสียคาใชจาย
มากเชนกัน นั่นคือตองใชเงินถึงเดือนละ 1.5 ลานรูเปยห นายพลเปล (General Pel) ตายใน
สงครามป ค.ศ. 187613
ขาหลวงใหญของดัตชคือ ฟาน ลานสเบอรก (Van Lansberge) ขึ้นมาดูเหตุการณดวยตน
เองในปลายป ค.ศ. 1877 ตั้งนายพล คาเรล ฟาน เดอร เฮยเดน (Karei van der Heyden) บัญชา
การสูรบ ในตนป ค.ศ. 1878 ก็เริ่มการยุทธเพื่อเขาครอบครองที่ราบอาเจะห (Aceh Valley) ซึ่งก็คือ
พื้นที่สําคัญของอาเจะหนั่นเอง การตอสูและการรบแบบกองโจรกลายเปนกิจวัตรประจําวัน ทําใหดู
เหมือนวาดัตชตองเผชิญกับปญหาที่ไมสามารถแกปญหาได ตอมาในป ค.ศ. 1880 ดัตชรูสึกวา
ยุทธวิธีไดผลเพราะผูนําอาเจะหคนแลวคนเลาพากันวางอาวุธและยอมแพ แมแตทองที่ ซามาลังกะ
(Samalanga) ซึ่งตอตานดัตชอยางเหนียวแนนที่สุดก็ยอมแพ จนรัฐบาลปตตาเวียดวนลงความ
เห็นวา การตอตานสลายลงแลวจึงเริ่มตั้งรัฐบาลพลเรือนขึ้น นับวาเปนการตัดสินใจที่ผิดผลาด
เพราะเกิดการตอสูขึ้นอีกอยางดุเดือดเชนเดิม ที่ซิกลิ อิดิ และซีลัง (Silang) ตามมาดวยการรบยืด
เยื้อแบบสงครามกองโจรโดยเหลาอูลามาออกมาทําการประกาศสงครามศาสนาตอตานคนนอก
ศาสนาขึ้น

11

ถนนสายหนึ่งในมหานครจาการตาไดรับการตั้งชื่อตามวีรบุรุษผูนี้
Tate, The Making of Modern Southeast Asia 1, (1971) : 236.
13
Ibid., 231.
12
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ในลักษณะเชนนี้ทําใหดัตชตองกําหนดแนวทางเอาชนะไวสามทางคือ 1) ทําสงคราม
ตอไป 2) สถาปนาระบบสุลตานขึ้นมาใหม 3) สรางแนวปองกันโกตาราจาและพื้นที่เขต
ชายฝงตอนเหนือโดยมีกําลังหนุนเต็มที่ ดัตชเลือกขอ 3 ที่เปนที่รูจักในชื่อ “การตรึงกําลัง”
(concentration)14 โดยดัตชโฆษณาชวนเชื่อวาเขตปองกันนี้มีความสงบสุขเพื่อใหทองถิ่นอื่น
เขารวม แตสงครามกองโจรก็ยังดําเนินอยูตอไป ใน ค.ศ. 1885 ดัตชไดขยายแนวปองกันออกไป
เปนแนวปองกันยาวจากตะวันออกจรดตะวันตกมีปอมปราการ 16 แหง พวกเขาพยายามเชื่อมจุด
สําคัญตางๆดวยรถไฟ และสรางทางรถไฟขนาดเล็กเชื่อมเสนทางชายฝงตอนเหนือในแนวปองกัน
เขาดวยกัน จากริมฝงทะเลตะวันออกไปยัง ตะวันตกลอมรอบเมืองหลวงคือ โกตาราจา กองกําลัง
ของดัตชเขามาตั้งมั่นอยูหลังแนวปองกัน แตก็ไมพนการถูกลอบทําลาย เพราะคนอาเจะห ถือวา
การถอยรนของกองกําลังดัตชเปนการพายแพ จึงกลับเรงการโจมตี ดัตชพยายามทําใหสถาน
การณสงบลงดวยการยกเลิกการปดลอมทางเรือบริเวณชายฝง ใน ค.ศ. 1886-1891 ดัตชได
เปลี่ยนนโยบายในทางตรงขามคือใชกําลังบังคับใหหัวหนาตางๆยอมอยูในอํานาจ ซึ่งปฏิกิริยาของ
ชาวอาเจะหทําใหรัฐบาลปตตาเวียตองคิดหนักวาจะใชวิธีการใด ดัตชไมมีแนวทางตอบโตที่
แนนอน บางทีผอนปรน บางทีรุนแรง บางที่ก็ใชนโยบายยืมมือคนอาเจะหสูรบกันเอง แตบางทีดัตช
ก็ถูกหลอกเชนกันเมื่อให โตโกะห อุมัร (Tokoh Umar) ปราบผูนําคนอื่นโดยดัตชใหกําลังทหาร
แตพอรวบรวมกําลังพลไดเพียงพอกลับทําสงครามเลนงานดัตชแทน
ตั้งแต ค.ศ.1891-1893 ดัตชใชนโยบายเชิงรุกมากกวาการตั้งรับ มีการจัดตั้งกองกําลัง
ทหารปา (jungle squad) เพื่อไลลากองกําลังอาเจะห แตในที่สุดไดมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายครั้ง
สําคัญในป 1898 สมัยของขาหลวงใหญ นายพล เจ.บี.ฟาน เฮอรตซ (J.B. Van Heurtsz) มีที่
ปรึกษาฝายกิจการคนทองถิ่น (native affairs) และผูเชี่ยวชาญในศาสนาอิสลามคือ คริสเตียน
สนุค เฮอรกรอนย (Christiaan Snouck Hurgronje)15
14

Ibid., 232.
15
Christiaan Snouck Hurgronje (1857-1936) เรียนภาษาอาหรับที่มหาวิทยาลัยเลยเดนและ
สตรา บรูค กลับไปเปนศาสตราจารยทางกฎหมายและศาสนาอิสลามที่เลยเดน ปลอมตัวใชชื่อวา อับดุล กัฟฟาร
(Abdul Gaffar) ไปอยูในเมกกะหหกเดือนในชวงป ค.ศ. 1884-5 เรียนรูดานศาสนาอิสลามและที่เกี่ยวกับบรรดา
ฮะยีที่ไปจากอินโดนีเซีย ป ค.ศ. 1890 ไปเปนที่ปรึกษาดานการมุสลิมที่ปตตาเวียในชวงป ค.ศ. 1891 อาศัยอยูที่
โกตาราชารวมหกเดือน ศึกษาเกี่ยวกับคนอาเจะห ตีพิมพผลงานสําคัญที่ชื่อ De Atjehers ในป ค.ศ. 1893 มี
แนวคิดวาตองปราบอูลามาจริงจังและสนับสนุนกลุมอูเลบาลังจึงจะเอาอาเจะหอยู ดูใน Harry J. Benda,
“Christiaan Snouck Hurgronje and the Foundations of Dutch Islamic Policy in Indonesia” in Reading
on Islam in Southeast Asia (Singapore : Institute of Southeast Asia Studies, 1985), 61-62.
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ไดศึกษาชาวอาเจะหอยางใกลชิด เขาเคยไปเยือนเมืองมักกะห ซึ่งเปนที่หวงหามของคนนอก
ศาสนามาแลว โดยเขาแสดงตัวเปนชาวมุสลิมที่กลับใจ และไดพบวาชุมนุมชนจํานวนมากของ
นักแสวงบุญชาวอินโดนีเซียอยูใกลชิดกับเหตุการณในอาเจะห และกระตือรือลนกับการที่พวก
มุสลิมจะไดชัยชนะตอดัตชซึ่งเปนพวกนอกศาสนา
รั ฐ บาลเนเธอร แ ลนด ได ตั้ ง ตําแหน ง ที่ ป รึ ก ษากองกิ จ การอาณานิ ค มขึ้ น เพื่ อ ดู แ ล
ชาวอาหรับและชนพื้นเมือง และใหคําแนะนําการดําเนินนโยบายที่เกี่ยวของกับอาณานิคมใหกับ
รัฐบาล คริสเตียน สนุค เฮอรกรอนย (Christian snouck Hurgronje) เขามาดํารงตําแหนงนี้ใน
หมู เ กาะอิ น ดี ส ตะวั น ออกป ค.ศ.1901-1906 เขาแนะนําให รั ฐ บาลดั ต ช ดําเนิ น นโยบาย
Associationism16 เพื่อแกไขปญหาการตอตานจากกลุมมุสลิม เฮอรกรอนยมองวารัฐบาลควร
สนับสนุนการศึกษาแบบสมัยใหมเขาไปในกลุมลูกหลานปรียายี เพราะการศึกษาสมัยใหมจะเขา
ไปตัดสายใยความผูกพันเรื่องความศรัทธา ความเชื่อมั่น และขนบธรรมเนียมทางศาสนาอิสลามใน
วิถีชีวิตของเด็กมุสลิมจากบาน และโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม การศึกษาในโรงเรียนแบบสมัย
ใหมของรัฐบาลมุงเนนการเรียนรูวิถีชีวิตแบบตะวันตก ภาษาดัตช และความรูทางวิทยาศาสตร
และรัฐบาลสามารถเขามาควบคุมหลักสูตรไดมากกวาโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามของชาวพื้น
เมืองดวย เฮอรกรอนยมองวาคนเหลานี้จะกลายเปนขาราชการพื้นเมืองรุนใหมของรัฐบาลดัตช
ผูนิย มในวัฒนธรรมของชาวตะวั น ตก และจะเปนพลังสําคัญในการผสานวัฒนธรรมชวากับ
ตะวันตก

16

Mark R. Woodward, ed., Toward a New Paradigm Recent Developments in Indonesian
Islamic Thought (Tempe,Arizona : Arizona State University, Program for Southeast Asian Studies,
1996),26-27.
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นอกจากการสนับสนุนการศึกษาสมัยใหมแลวเขามีความเห็นวาขาราชการดัตชควรสง
เสริมมุสลิมสวนใหญในหมูเกาะอินดีสตะวันออกหันมานับถือศาสนาตามแนวทางของกลุมปฏิรูป17
เพราะกลุมปฏิรูปใหการยอมรับแนวความคิดสมัยใหมของตะวันตก และทําใหเกิดความขัดแยง
ภายในสังคมมุสลิม รัฐบาลจึงไมตองกังวลเรื่องเอกภาพของสังคมมุสลิม เฮอรกรอนยเชื่อวาความ
ศรัทธาในศาสนาเพียงอยางเดียวไมอาจกอใหเกิดพลังทางการเมืองในโลกสมัยใหมได18
แนวความคิดของเฮอรกรอนยมีอิทธิพลตอการดําเนินนโยบายของรัฐบาลดัตชตั้งแตตน
คริสตศตวรษที่ 20 รัฐบาลพยายามเขาไปควบคุมการศึกษาศาสนาในเปอซันเตร็นควบคูกับการ
กระจายระบบการศึกษาสมัยใหมในหมูเกาะชวา ในป ค.ศ.1905 รัฐบาลออกประกาศขอบังคับให
ครู ส อนศาสนาในชวาต อ งขอใบอนุ ญ าต และยื่ น บั ญ ชี ร ายชื่ อ นั ก เรี ย นกั บ ผู ป กครองมณฑล
ขอบังคับนี้สรางปญหาใหกับครูสอนศาสนาในเปอซันเตร็นตางๆทั่วชวา เพราะคิยายฮีจาํ นวนมาก
ไมรูภาษาดัตชพวกเขามีความรูเฉพาะภาษาพื้นเมืองและอาหรับแตตองเขียนรายงานภาษาดัตชสง
17

แนวคิดการปฏิรูปศาสนาเกิดขึ้นในชวงปลายคริสตศตวรรษที่ 19 ผูนําความคิดปฏิรูป คือ มูฮัมหมัด
อับดูฮ (1849-1905) ทานเปนทั้งนักวิชาการดานศาสนาและกฎหมายชาวอียิปต ทานคือผูนําแนวคิดการปฏิรูป
ศาสนาอิสลามสูความ “ทันสมัย” ในอียิปต และประเทศมุสลิมอื่น ๆ มูฮัมหมัด อับดูฮเกิดในอียิปตเมื่อ ป ค.ศ.
1849 ทานไดพบกับอัฟฆอนีที่มหาวิทยาลัย al-Azhar ป ค.ศ. 1872 อับดูฮไดรับอิทธิพลทางความคิดจาก
อัฟฆอนีอยางมาก อัฟฆอนีกระตุนจิตสํานึกการตอสูใหอับดูฮกลายเปนนักเคลื่อนไหว เพื่อจะนํายุคทองของศาสนาอิสลามและอิสรภาพของชาวมุสลิมจากลัทธิอาณานิคมกลับคืนมา แตอับดูฮไมไดเห็นดวยกับอัฟฆอนีเสีย
ทั้งหมดตรงกันขามอับดูฮไดพยายามแยกการเมืองออกจากการปฏิรูปศาสนา เพราะไมเห็นดวยกับการรวม
ศาสนาและการเมืองเขาไวดวยกัน อับดูฮสนับสนุนทัศนะของอัฟฆอนีเรื่องการปฏิรูปศาสนาอิสลามใหกลับสู
ความบริสุทธิ์ และการสลัดเสื่อมถอยในปจจุบัน เชน การแบงแยก หรือความคิดเห็นที่ขัดแยงทางศาสนาทิ้งลงไป
แนวความคิดวิทยาศาสตรจากตะวันตกมีอิทธิพลตอแนวคิดปฏิรูปอิสลามของอับดูฮมากอับดูฮพยายามแสดงให
เห็นวาศาสนาอิสลามมีความสอดคลองกับโลกสมัยใหมเทียบเทากับศาสนาคริสต ศาสนาอิสลามมิใชเรื่องงม
งายหรือจํากัดอยูแคเรื่องราวอภินิหารเทานั้นอิสลามวางอยูบนหลักเหตุผลสามารถคนพบความเปนเหตุเปนผล
ไดจากคัมภีรอัลกุรอาน อับดูฮใหความสําคัญกับการศึกษาศาสนาอิสลามแตไมเห็นดวยกับการตีความพระคัมภีร
อัลกุรอานและซุนนะหของบรรดานักบุญตางๆ เพราะวาการตีความอาจกอใหเกิดความผิดเพี้ยนไปจากตัวบทเดิม
ได แนวคิดปฏิรูปศาสนาอิสลามใหมีความทันสมัยของอับดูฮเปนผลกระทบจากแนวคิดตะวันตกที่พยายามแสดง
ความเหนือกวาอิสลามในสังคมอียิปต การปฏิรูปของอับดูฮพยายามตอบโตวาอิสลามมิไดดอยกวาตะวันตก
และสามารถพัฒนาไดเชนเดียวกับตะวันตกทุกดาน แนวคิดของเขามีอิทธิพลตอนักศึกษาอียิปต และนักเคลื่อน
ไหวตั้งแตตนคริสตศตวรรษที่ 20 จวบจนถึงปจจุบัน
18
ภูวดล ทรงประเสริฐ, อินโดนีเซีย : อดีตและปจจุบัน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2539), 211-212.
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ใหเจาหนาที่ ตอมา ป ค.ศ. 1925 รัฐบาลออกประกาศอีกฉบับยกเลิกการยื่นบัญชีรายชื่อนักเรียน
แตใหครูสอนศาสนาทั่วอินโดนีเซียเขียนรายละเอียดหลักสูตรการสอนสงรัฐบาล รัฐบาลใหเหตุผล
การออกประกาศดั ง กล า วว า เพื่ อจั ด มาตราฐานการศึ ก ษาให กั บ ชนพื้ น เมื อ ง 19 นั ย ยะการออก
ประกาศทั้งสองฉบับเพราะรัฐบาลตองการควบคุมการสอนศาสนาในระบบเปอซันเตร็น ปองกัน
การปลูกฝงคานิยมการตอตานรัฐบาล และกดดันมิใหมีการสอนศาสนาตามโรงเรียนเถื่อนหรือใน
เปอซันเตร็นเพราะรัฐบาลไมสามารถเขาควบคุมได
แนวนโยบายดังกลาวของรัฐบาลดัตชตองการใหระบบการศึกษาสมัยใหมเขามาจํากัด
ความคิดในเรื่องศาสนากลับสงผลดานลบตอการปกครองของรัฐบาล เพราะแมจะเกิดวิกฤตการณ
ดานการศึกษาศาสนาอิสลามแบบเดิม แตระบบการศึกษาทั้งแบบสมัยใหม และการศึกษาศาสนา
อิสลามแบบเกา กระตุนใหเกิดการรวมตัวกันของกลุมคนในนามของขบวนการศาสนาอิสลามมาก
มายและกลายเปนเครื่องมือในการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกรองเอกราชจากเนเธอรแลนดในเวลาตอมา
ดวยคําแนะนําของสนุค เฮอรกรอนย ประเด็นสําคัญของนโยบายนี้คือใชไมแข็งกับผู
ตอตาน ผูเดินทางตองมีหนังสือผานทาง หามมีอาวุธปนในครอบครอง การทําไรนาบนที่ราบสูง
หามเด็ดขาด พยายามลดอํานาจหัวเมืองชายฝงทะเลดวยการตั้งโทษปรับอยางหนักที่ตองจายเปน
พริกไทย ไมใหมีระบบสุลตานอีกตอไป ปราบผูนําทางศาสนาหรืออูลามาอยางจริงจัง ใชนโยบาย
สวัสดิการดึงประชาชนเขามารวม ในขณะเดียวกันก็พยายามเอาใจชาวมุสลิมดวยการจัดตั้งกงสุล
ประจําที่มักกะห สนับสนุนใหคนไปแสวงบุญที่เมกกะหใหมีรองกงสุลเปนคนอินโดนีเซียประจําที่
มักกะห นโยบายเชนนี้สงผลดี โดยที่ดัตชสามารถยึดดินแดนตางๆคืนมาไดเรื่อยๆ ผูนําอาเจะหที่
ตอตานตองพายแพทีละคนสองคน และยังชักจูงผูนําที่มีอํานาจอยูคนหนึ่งในเวลานั้นดวยการให
อาวุธ และปลอยใหเขาจัดการชนะสงครามใหกับตน ผูนํานั้นคือ เตอกู อูมาร เมื่อดัตชจายเงินและ
ใหอาวุธเตอกู อูมาร ก็สามารถปราบปรามและไดชัยชนะในหลายมณฑลและแลว ใน ค.ศ. 1896
เตอกู อูมารพรอมดวยกองทหารไดหันมาเปนศัตรูกับดัตชอีกครั้งหนึ่ง ใน ค.ศ. 1899 เตอกู อูมาร
ถูกพวกดัตชลอบสังหาร ดัตชเขาควบคุมอาเจะหเปนผลสําเร็จ ป ค.ศ. 1903 ดัตชก็สามารถใชให
อุเลบาลังปกครองดินแดนที่ยึดมาไดหมด ในป ค.ศ. 1913 อูลามาเลิกตอสู สุลตานองคสุดทายถูก
ส ง ไปป ต ตาเวี ย แล ว เนรเทศไปอยู ที่ อั ม บนในหมู เ กาะโมลุ ก กะ ดั ต ช จึ ง สามารถยุ ติ ส งคราม

19

2001),149.

Ricklefs, A History of Modern Indonesia c.1300 to the Present ( Hampshire : Palgrave,
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อาเจะหได อยางไรก็ดีการตอตานยังคงดําเนินตอไปจนถึงป ค.ศ.1918 แมวาอาเจะหจะเปนสวน
หนึ่งของหมูเกาะอินเดียตะวันออกของดัตชแลวก็ยังตองใชกฎอัยการศึกปกครองอยู20
ดัตชจึงตระหนักวาถาไมใชกําลังอยางเต็มที่แลวยอมจะไมมีวันเอาชนะได นับตั้งแต ค.ศ.
1877 เปนตนไป รายจายของสงครามในครั้งนี้ทําใหผลกําไรที่เหลือของรัฐบาลในอินโดนีเซียตอง
หมดไป แมวาในที่สุดดัตชเอาชนะบริเวณทั้งหมดดวยการแบงแยกผูนําอาดัท (adat) ทั้งหลายออก
จากผูนํามุสลิมดวยกัน ความแตกตางครั้งนี้ก็คือเปนนโยบายที่ตั้งใจใชเมื่อนั้นเองที่เทคนิคและการ
ทหารของดัตชที่เหนือกวาทําใหพวกเขาไดชัยชนะขั้นสุดทาย
อาเจะหภายใตการปกครองของเนเธอรแลนด
เมื่อไรสุลตาน กลุมอํานาจในอาเจะหจึงตกอยูกับอุเลบาลัง ซึ่งเกือบทั้งหมดตกเปนเครื่อง
มือในการใชอํานาจปกครองของดัตช กับกลุมอูลามาซึ่งเปนผูนําทางศาสนา อยางไรก็ตาม
“สงครามศักดิ์สิทธิ์” (Prang Sabi) ไมไดยุติลงงายๆ หากไดกลายรูปเปนสงครามสวนบุคคล คือ
การที่คนอาเจะหซุมทํารายคนตางชาติตางศาสนาที่เปนคนยุโรปโดยเฉพาะชาวดัตช แตดัตชเรียก
คนเหลานี้วา “ฆาตกร” ชาวอาเจะห (Atjeh-murderer) ซึ่งปรากฎวาในชวงระยะป ค.ศ. 19101937 มีเหตุการณเชนนี้เกิดขึ้น 120 ราย21
เพราะการสูรบดัตชจําเปนตองตัดถนนเพื่อลําเลียงกําลังจึงมีถนนตลอดชายฝงทะเลตะวัน
ออกและตะวันตก ตลอดจนมีถนนเล็กๆ เขาไปทางตอนในของประเทศ แมแตทะเลสาบใหญบน
ปลองภูเขาไฟที่ชื่อ ลาอุต ตาวาร (Laut Tawar) ก็มีถนนเชื่อมไปถึงในป ค.ศ. 1914 ทั้งที่อยูลึกเขา
ไปและอยูบนที่ราบสูง เสนทางรถไฟสายเลียบชายฝงก็สรางเสร็จเรียบรอย และไดสรางตอเชื่อม
เมดานและโกตาราจาไดในป ค.ศ. 1919 เทากับวาเปนการเปดเสนทางคมนาคมและการขนสงสิน
คาใหสะดวกมากยิ่งขึ้น แตแหลงขนถายสินคาที่สําคัญยังคงอยูตามเมืองทา เชนทาเรืออูเล เลหอิ
(Ulee Lheei) ซึ่งเปนทาเรือของโกตาราจา ชิกลิ โลคเซอมาเว กัวลาลังซา และกัวลาซิมปง
เปนเมืองที่สําคัญตามเสนทางรถไฟ ทาเรือจึงเปนที่ตั้งของตลาดขนถายสินคาจาก ภายนอกและ
สงสินคาจากภายในออกไป คนจีนไดเขามามีบทบาทในการคาโดยเฉพาะการสงสินคาออก เพราะ

20

Anthony Reid, Contest for North Sumatra: Atjeh, the Netherlands and Britain 1858-1898
(Kuala Lumpur: University of Malaya, 1969), 252,278,282.
21
James T. Siegel, The Rope of God (Berkeley: University of California Press,1969), 82-83.
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ชาวจีนจะเปดรานคาที่แหลงตลาดตางๆ แลวออกไปหาซื้อสินคาจากคนอาเจะหเองเพื่อสงออก
บางกรณีพอคาจีนออกเงินลวงหนาหรือสินเชื่อใหแกคนอาเจะห22
ดัตชดูแลในเรื่องการเก็บภาษีจากการคาเองโดยตรง โดยเก็บภาษี ณ จุดที่สงสินคาออกไป
เทานั้น และดัตชใชอุเลบาลังเปนเครื่องมือควบคุมคนอาเจะหโดยอางวาอุเลบาลังเปนผูนําดาน
ขนบธรรมเนียม (adat) ทําหนาที่ปกครองทองที่ เก็บภาษีและใหดูแลคดีเล็กๆนอยๆ เรื่องที่นอก
เหนือใหอยูภายใตการดูแลของเจาหนาที่ของดัตชที่มีตําแหนงเรียกวาผูควบคุมหรือคอนโทรเลอร
(controller)23 ทําใหอุเลบาลังตองพึ่งพาดัตชมากขึ้นทุกทีเพื่อแสวงหาผลประโยชนจากสถานภาพ
ใหมดวยกัน ความสัมพันธจึงแนบแนน เรียกไดวาตางมีความมั่นคงในชีวิต ไมตองคอยระแวดระวัง
การแขงขันกันเองดังแตกอน อุเลบาลังยอมหาผลประโยชนเต็มที่ดวยกัน เชน เตอกู เกอมังงัน
อูมาร (Teuku Keumangan Oemar)24 แหงเกอมังงัน มีที่ดินที่เปนที่นาครึ่งหนึ่งของเขตปกครอง
มีบางเหมือนกันที่สรางความเจริญใหแกทองที่ที่ปกครองอยู ดวยการสงเสริมการศึกษา การเกษตร
การชลประทาน ปศุสัตว อนามัย ซึ่งเปนกรณีของของอูเลบาลังที่ชื่อ เตอกู ฮะจี จิ๊ก มูฮัมหมัด โจฮัน
อาลัม ชาห (Teuku Hadji Tjhik Maehamad Djohan Alam Sjah) แหงเปอซังงัน (Peusangan)
ที่มีธิดาเปนสตรีอาเจะหคนแรกที่ไดรับการศึกษาตามแบบตะวันตก25
ความสัมพันธของอูเลบาลังกับฝายอาณานิคมดัตชจึงแนบแนน อุเลบาลังมีสถานภาพที่ดี
อยูไดก็เพราะแรงหนุนของดัตช และดวยสาเหตุนี้เองทําใหเกิดความแปลกแยกระหวางอุเลบาลัง
กับอุลามา ตัวอยางที่เห็นไดชัดของความสัมพันธเชนนี้ คือ เตอกู เกอมังงัน อูมาร เคยขัดขวางผูนํา
คนสําคัญทางฝายอูลามา คือดาอุต เบอเรอเอะห (Daud Beureueh) ไมใหเปดโรงเรียนในเขตของ
ตน พยายามชวยเหลือดัตชใหกลับเขามาปกครองอาเจะหใหมทั้งๆ ที่เคยถูกดัตชถอดออกจาก
ตําแหนงและถูกเนรเทศ เตอกู เกอมังงัน อูมาร ถูกกลุมพวกชาตินิยมฆาตายในป ค.ศ. 194626
ในชวงที่ดัตชปกครองอาเจะหตอนตนคริสตศตวรรษที่ 20 นั้น แมเศรษฐกิจโดยรวมอยูใน
เกณฑดีแตการผลิตพริกไทยมีปญหาเพราะเกิดโรคระบาดขึ้นสองครั้งใหญๆ ในชวงป ค.ศ. 19041929 พริกไทยจึงสงออกไดนอยแตมีราคาสูง เพราะความขาดแคลน แตหลังป ค.ศ. 1930 ที่
22
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เศรษฐกิจเริ่มตกต่ําทั่วโลก ราคาพริกไทยเริ่มตก ผลประโยชนกลับไปตกอยูที่คนตางชาติที่มีกิจการ
สวนมะพราวซึ่งคนงานสวนใหญเปนชาวชวา ทําใหการวางงานมีมากขึ้น ทําใหรัฐบาลอาณานิคม
นอกจากตองแบกภาระหนักขึ้นกวาเดิมแลว ยังขาดแคลนทั้งเงิน และอํานาจที่เหมาะสมเพื่อรักษา
บทบาทการเปนผูพิทักษดินแดนตางๆ ในหมูเกาะอินโดนีเซียเพราะผลประโยชนสวนใหญกลับ
กลายเปนผลประโยชนที่ชอบธรรมของนักธุรกิจแทบหมดสิ้น นั่นคือผลประโยชนทางเศรษฐกิจได
กลายเปนปจจัยชี้นําใหรัฐบาลในเมืองแมกําหนดนโยบายและการบังคับใชมาตรการตางๆ เกี่ยว
กับอาณานิคมบิดเบี้ยวไปดวย และเพื่อที่จะใหภาระรับผิดชอบในการพิทักษอาณานิคมใหดํารงอยู
ตลอดไป จึงจําเปนตองตัดสินใจกําหนดนโยบายเสาะแสวงหาผลประโยชนทางเศรษฐกิจในบาง
หมูเกาะหรือบางดินแดนเพื่อเอื้อกับอาณาบริเวณอื่น พรอมกันนั้นก็จําเปนตองใหบรรยากาศทั่วไป
ในดินแดนอื่นๆ ทั่วทั้งหมูเกาะมีความสงบเรียบรอย และมีความมั่นคงพอเพียงที่จะใหการพัฒนา
เศรษฐกิจและการเปดตลาดแหงใหมในแถบนั้นอยางจริงจัง
สําหรับกรณีของเนเธอรแลนดแลว ไมเพียงแคกําไรที่คุมคากับการบริหารจัดการของ
อาณานิคมในอินโดนีเซียเทานั้น แตกําไรในอาณานิคมยังเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะตอ
สถานภาพทางการเงินของดัตชหลังสงคราม นโปเลียน และหลังจากที่ตองสูญเสียเงินจํานวน
มหาศาลไปกับการทําสงครามกับเบลเยียมที่ตองการแยกตัวออกจากสหพันธรัฐดัตช-เบลเยียม
(ตั้งขึ้นโดย คองเกรสแหงเวียนนาเมื่อ ค.ศ.1815 เพื่อจัดการกับปญหาการเมืองในยุโรปที่เกิดขึ้น
โดยนโปเลียน) ในชวง ค.ศ.1831-1832 ดังนั้นการเสนอโครงการเพื่อใชบริหารจัดการแสวงหากําไร
จากอาณานิคมที่หมูเกาะอินโดนีเซีย นั่นคือโครงการ “Cultuurstelsel” หรือระบบการเพาะปลูก
(Cultivation System) ไดถูกเสนอขึ้นใน ค.ศ.1829 โดยโยฮานเนส วาน เดน บอสช (Johannes
van den Bosch) ซึ่งไดรับการแตงตั้งใหเปนขาหลวงใหญในชวง ค.ศ.1830-183327
หลักการงายๆ ของระบบเพาะปลูกก็คือตามปกติแลวทุกหมูบานมีหนาที่ตองจายภาษีที่
ดิน (หรือคาเชาที่ดิน) แกรัฐบาลอาณานิคมซึ่งคํานวนคราวๆ ก็ประมาณ 40 เปอรเซ็นตของผลผลิต
หลักของหมูบาน แมวาตามความเปนจริงแลวตัวเลขในการเก็บภาษีจะต่ํากวานี้อยูบาง แตเนื่อง
จากการจัดเก็บนั้นตองจายเปนเงินทําใหเกิดความยุงยากอยางมาก ทั้งเนื่องจากการไมมีงบ
ประมาณจัดการและขาดเม็ดเงินในระบบเงินตรา ขอเสนอของวาน เดน บอสช ก็คือทุกหมูบานควร
จัดสรรพื้นที่บางสวนสําหรับเพาะปลูกสินคาสงออกแทนเพื่อขายใหแกรัฐบาลอาณานิคมในอัตรา
ตายตัวที่รัฐบาลเปนผูกําหนด โดยวิธีการเชนนี้ก็จะทําใหทุกหมูบานสามารถจายภาษีที่ดินที่ตอง
27
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จายอยูแลวประมาณ 20 เปอรเซ็นตของผลผลิตที่ได แลวสําหรับการจายภาษีที่ดินดังกลาว
ในกรณีที่มีผลผลิตเกินเปาของภาษีที่ดินที่ตองจาย ก็ใหหมูบานใชเปนสวนเกินไวสําหรับหักลบในป
ตอไปได แตในกรณีที่ผลผลิตไมเพียงพอ หมูบานก็จะตองหารายไดจากสวนอื่นมาจาย
ดังนั้นวิธีคิดงายๆ ก็คือแทนที่จะปลอยใหชาวนาอยูกับระบบเพาะปลูกเดิม ก็สนับสนุนให
หันมาเพาะปลูกสินคาเพื่อการสงออกแทนนั่นเอง ทั้งนี้โดยมีรัฐบาลเปนผูรับประกันซื้อสินคาใน
ราคาตายตัวที่กําหนดไวแลว ซึ่งเปนมาตรการบังคับใหชาวพื้นเมืองถูกบีบใหเขามาอยูในระบบ
ผลิตสินคาเพื่อปอนตลาดโลกโดยรัฐเปนนายทุนอุปถัมภ ดังนั้นตามทฤษฎีแลว ระบบการเพาะ
ปลูกแบบใหมที่วานี้จะทําใหทุกคนไดกําไรคือทุกหมูบานจะเหลือพื้นที่สําหรับเพาะปลูกขาวที่ตอง
กินอยู และในขณะเดียวกันก็จะเหลือเงินจากการขายสินคาสงออกไวสําหรับการใชสอยในระบบ
ตลาดที่กําลังเกิด สวนรัฐบาลอาณานิคมก็จะไดสินคาราคาถูก แทนที่จะคอยเก็บภาษีที่ดินที่ไมมี
ความแนนอน หากในความเปนจริงระบบนี้เปนสาเหตุหลักที่ทําใหเกิดการขูดรีดอยางหนักและ
เต็มไปดวยการฉอฉลกลโกงในทุกระดับทั้งชาวยุโรปหรือแมแตชาวพื้นเมืองเองก็ตาม กลาวคือ
ระบบการเพาะปลูกไดทํากําไรจํานวนมหาศาลใหแกดัตช และเมื่อถึง ค.ศ.1831 ระบบการเพาะ
ปลูกก็สามารถทํารายไดจํานวนมากใหรัฐบาลอาณานิคม จนทําใหงบประมาณการใชจายบริหาร
จัดการในอาณานิคมอินโดนีเซียอยูในภาวะสมดุล หลังจากนั้นหนี้สินตางๆ ของดัตชที่ติดคางมา
ตั้งแตชวงสงครามนโปเลียนและสงครามตอตานการปลดปลอยของเบลเยียมก็ถูกชําระจนหมดสิ้น
ในช ว ง ค.ศ.1831-1877 รั ฐ บาลอาณานิ ค มสามารถนําเงิ น ส ง กลั บ เข า คลั ง ของจั ก รวรรดิ
เนเธอรแลนดไดมากถึง 832 ลานฟลอรินส (หรือกิลเดอร ซึ่งเปนคาเงินเดิม) กอน ค.ศ.1850
จํานวนเงินสงกลับที่วานี้มีมากกวา 19 เปอรเซ็นตของรายไดประจําปของดัตช ชวง ค.ศ.1851186028
ในระหวางที่ทางการของดัตชกําลังผลักดันกระบวนการควบคุมหมูเกาะอินเดียตะวันออก
ใหเปนไปตามเปาหมายที่วางไว ตั้งแตปลายคริสตศตวรรษที่ 19 เงื่อนไขทางเศรษฐกิจใหมๆ ที่
เกี่ยวของกับสินคาขาเขาขาออกในอาณานิคมแหงนี้ ก็เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหรัฐบาลดัตชจําเปน
ตองคิดคนหาวิธีการลงทุนใหม โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนเกี่ยวกับการสรางอุปทานแรงงานมีฝมือ
แตราคาถูก ตลอดจนสรางอุปสงคสินคาอุตสาหกรรมจากเมืองแมดวยการสรางตลาดใหมเพิ่มมาก
ขึ้นในหมูเกาะอินเดียตะวันออกไดกลายเปนสิ่งจําเปนมากขึ้น อยางไรก็ตามการแสวงหากําไรจาก
การขูดรีดจากระบบการเพาะปลูกในอาณานิคมที่วานี้กอใหเกิดกระแสการตอตานอยางหนักจาก
28
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ฝายเสรีนิยมในเนเธอรแลนด จนมีขบวนการเรียกรองใหมีการปฏิรูปและลดบทบาทของรัฐบาลใน
ระบบเศรษฐกิจของอาณานิคม โดยใหยกเลิกการกีดกันการคาการลงทุนของเอกชน และใหยกเลิก
การใชแรงงานบังคับและการกดขี่ แรงเหวี่ยงสําคัญที่กอใหเกิดพลังในการเคลื่อนไหวเปนอยางมาก
คือนวนิยายเรื่อง Max Havelaar ของ “Multatuli” (นามแฝงของ Eduard Douwes Dekker อดีต
ขาราชการอาณานิคม) ซึ่งเปดโปงใหเห็นภาพของการกดขี่ การฉอฉลคอรัปชั่นของพวกดัตชในชวา
นวนิยายเรื่องนี้ไดกลายเปนอาวุธอันทรงพลังของฝายปฏิรูปในการตอสูกับระบบอาณานิคมใน
คริสตศตวรรษที่ 19 จนนําไปสูการประกาศยกเลิกระบบเพาะปลูกในที่สุด ซึ่งเริ่มทยอยยกเลิก
พืชผลที่ไมคอยไดกําไรเปนอันดับแรก สวนพืชผลที่ไดกําไรนั้นกวาจะยกเลิกไดหมดก็ตองรอจนถึง
ตนคริสตศตวรรษที่ 20 เพราะฉะนั้น นโยบายจริยธรรม29 ถูกนําเขามาปฏิบัติตอคนพื้นเมือง
ตั้งแตนั้นเปนตนมา ชาวพื้นเมืองทุกหมูเหลาก็ถูกอุปโลกนจากนโยบายนี้ใหมีสถานภาพที่สูงขึ้น
กวาในอดีต โดยจะไมถูกประณามหยามเหยียดจากชาวดัตชวาเปนเหมือนสิ่งมีชีวิตที่มีไวใชสําหรับ
การกดขี่ขูดรีดอีกตอไป แตทุกคนจะกลายเปนสวนหนึ่งของจักรวรรดิที่มีสวนเปนแรงผลักดันสําคัญ
ในการสรางระดับการดํารงชีวิตและระดับความคิดของผูคนทุกหมูเหลาในดินแดนอินเดียตะวัน
ออกของเนเธอรแลนด โดยรัฐบาลของดินแดนแหงนี้จะทําหนาที่เปนตัวแทนชาวพื้นเมืองเพื่อผลัก
ดันและปรับปรุงเศรษฐกิจ สังคมของอาณานิคมใหรุงเรืองและเปนจริงขึ้นมาในที่สุด
อยางไรก็ตาม การปรับปรุงนโยบายใหมเพื่อปกครองอาณานิคมของรัฐบาลเนเธอรแลนด
นั้น นอกจากจะมีเปาหมายทั่วไปเพื่อกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมแลว ดัตชยังมีเปาหมาย
เฉพาะคือการปองกันผลกระทบรายแรงอันเนื่องมาจากการฟนฟูอิทธิพลของศาสนาอิสลามที่มีมา
ตั้งแตตอนปลายคริสตศตวรรษที่ 19 ดวย โดยนโยบายที่เกี่ยวของกับศาสนาอิสลามนี้ ดัตชไดรับ
อิทธิพลจาก ดร.คริสเตียน สนุค เฮอรกรอนย มากที่สุด โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวกับความคิดใน
การนําวัฒนธรรมและวิถีชีวิตสวนที่ดีที่สุดของทั้งชาวอินโดนีเซียและชาวดัตชมาผสมผสานกัน เพื่อ
สรางชนชั้นนําใหมขึ้นมาในอาณานิคมหมูเกาะขุมทรัพยสําคัญแหงนี้ ซึ่งความคิดตางๆ ของเขา
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ผูมีบทบาทสําคัญในการผลักดันนโยบายจริยธรรมคือ ดร.อับราฮัม คุยเปอร (Dr. Abraham
Kuyper) ซึ่งเปนนายกรัฐมนตรีของเนเธอรแลนด ตั้งแต ค.ศ. 1901 ในการกําหนดนโยบายทางดานสวัสดิการ
สังคมแกชาวพื้นเมือง เพื่อแสดงใหเห็นวาดัตชมีความรับผิดชอบทางศีลธรรมเหมือนกับชาติอื่นๆ ที่กําลังปรับปรุง
นโยบายอาณานิคมในเชิงสรางสรรคมากขึ้น เชนกรณีของอังกฤษในคาบสมุทรมาลายูและกรณีของอเมริกาใน
หมูเกาะฟลิปปนส เปนตน เพราะฉะนั้นเมื่อเขากาวเขามาเปนนายกรัฐมนตรีแลว นโยบายจริยธรรมเพื่อแสดง
ความเปนมหาอํานาจของชาวคริสเตียนที่ดีก็จะถูกนําไปใชอยางจริงจังทันที… Victor Percell, South And East
Asia Since 1800 (London : Cambridge University Press, 1965), 103-105.
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นอกจากจะไมมีความยืดหยุนในการแกไขปญหาศาสนาที่เพิ่มมากขึ้นแลวในระยะนั้น อิทธิพลของ
เขายังจะกลายเปนอุปสรรคสําคัญที่ขัดขวางแนวโนมการปรับปรุงศาสนาอิสลามในหมูเกาะแหงนี้
ใหทันสมัยขึ้นตลอดคริสตศตวรรษที่ 20
ในทัศนะของบุคคลผูนี้เขาเชื่อวาชาวมุสลิมสวนใหญไมใชพวกคลั่งศาสนา แตเปนผูที่มี
ความเชื่อมั่นและศรัทธาศาสนาของตนโดยไมคํานึงถึงการสูญเสียใดๆ ถาหากความศรัทธาของ
พวกเขาจะทําใหศาสนาอิสลามเจริญรุงเรืองกาวหนาได ดังนั้นเจาหนาที่ของดัตชจึงไมจําเปนตอง
หวั่นกลัวชาวมุสลิม ครูสอนศาสนาหรือแมแตผูปกครองทองถิ่น ทุกคนจะตองไมกังวลปญหาความ
เปนเอกภาพของชาวมุสลิม ขาราชการดัตชควรทําตัวใหเปนผูฉลาดและใหการสงเสริมชาวมุสลิม
สวนใหญในหมูเกาะอินเดียตะวันออกเพื่อใหนับถือศาสนาอยางเครงครัดตอไป โดยไมจําเปนตอง
เขาไปแทรกแซงกิจการทางศาสนาแตอยางใด เพราะลําพังแตความศรัทธาในศาสนาไมอาจจะกอ
ใหเกิดพลังทางการเมืองเพื่อสรางบทบาทการนําโลกสมัยใหมไดเลย ถึงแมวาในขณะนั้นจะมีผูนํา
ทางศาสนาหลายคนฉกฉวยโอกาสเพื่อสอนใหผูศรัทธาคลั่งไคลในการทําสงครามศักดิ์สิทธิ์เพื่อจัด
ตั้งรัฐบาลของพวกมุสลิมหัวรุนแรง แตรัฐบาลอาณานิคมก็จําเปนตองแยกแยะผูกอปญหายุงยาก
จํานวนนอยเหลานี้ออกจากชาวมุสลิมสวนใหญในดินแดนแหงนี้ใหหมด โดยรัฐบาลอาณานิคม
ยอมมีความชอบธรรมพอที่จะทําลายลางอิทธิพลของคนเหลานี้เพื่อปองกันไมใหมีการดึงศาสนา
อิสลามเปนเครื่องมือทางการเมืองอยางเด็ดขาด ซึ่งการวิเคราะหดังกลาวของบุคคลผูนี้จะมีผลทํา
ให รั ฐ บาลอาณานิ ค มนําไปปฏิ บั ติ ใ ช กั บ ศาสนาอิ ส ลามอย า งจริ ง จั ง ตลอดครึ่ ง หลั ง ของคริ ส ต
ศตวรรษที่ 19 และครึ่งแรกของคริสตศตวรรษที่ 20 ดวย30
ถึงแมวาศาสนาอิสลามไดกลายเปนสัญลักษณสําหรับการประทวงแตละรูปแบบของชาว
พื้นเมือง แตพวกมุสลิมทั้งมวลก็ไมสามารถผลิตผูนําสําคัญเกินกวาระดับหมูบานไดตลอดตอน
ปลายคริสตศตวรรษที่ 19 แตพอถึงตนทศวรรษแรกของศตวรรษตอมา สถานการณดังกลาวก็
เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว เพราะขบวนการปฏิรูปและขบวนการทําใหสังคมทันสมัยขึ้นไดเขามา
มีบทบาทเหนือวิถีชีวิตของชาวหมูเกาะแหงนี้มากขึ้นตามลําดับ
ในภาพรวมใหญนั้น หลังจากที่ดัตชยึดครองอาเจะหไดแลวไดพยายามไมใหอาเจะหมีการ
ติ ด ต อ กั บ โลกภายนอกเพื่ อ กี ด กั น ไม ใ ห ก ลุ ม อุ ล ามาได ค วามช ว ยเหลื อ จากที่ อื่ น จนกระทั่ ง
ค.ศ.1921 จึงมีสัญญาณของการติดตอกับภายนอกได โดยที่คนหนุมจํานวนหนึ่งที่ไมใชเชื้อสาย
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อาเจะหแทที่เมืองซาบัง (Sabang) ไดรับรูเกี่ยวกับลัทธิคอมมิวนิสตและในที่สุดในป ค.ศ. 1939 จึง
ไดกอตั้งพรรคการเมือง ชื่อ พรรคอินโดนีเซียที่ยิ่งใหญ (Partai Indonesia Raya - PARINDRA)
สวนในการทอนอํานาจอิทธิพลของอูลามานั้นดัตชดําเนินนโยบายใหโอกาสคนอาเจะหไดรับการ
ศึกษาแบบทางโลก (secular education) อุลามาจึงไมพอใจ แตการเปลี่ยนแปลงในสังคมที่มี
ความสะดวกมากขึ้นในการเดินทางและติดตอทําใหอิทธิพลของอุลามาขยายออกไปนอกเขต
ชนบทแคบๆ เนื่องจากอูลามาในอาเจะหไมสามารถแขงขันกับกระแสการศึกษาแบบใหมใน
อาเจะหได ทําใหมีกลุมทางสังคมที่ชื่อ มูฮัมหมัดดียะห (Muhummadiyah) จากเกาะชวาจึงไดเขา
มามีบทบาทโดยอาศัยมือของอุเลบาลังและอูลามาเขารวมขบวนการแตก็หาไดเปนขบวนการที่
สําคัญของอาเจะหไม กลับเปนวาผลจากการเกิดขบวนการนี้สงผลใหกลุมอุลามาตองปรับตัวและ
ดําเนินการขึ้นเอง โดยการตั้งโรงเรียนกินนอนแบบใหมที่เรียกวา มัดรอซะห (madrasah) ขึ้นแทน
โรงเรียนสอนศาสนาแบบเดิมที่เรียกวา ดายะห (dayah) ขึ้นในชวงป ค.ศ. 1928-1929 และบรรดา
อุลามาไดตระเวนไปในที่ตางๆ เผยแพรคําสอน เทศนา เปนผลใหเด็กหนุมๆ สนใจเขาศึกษาในโรง
เรียนแบบใหม จนเกิดการขนานนามชวงระยะเวลาตั้งแตปลายทศวรรษที่ 20 วาเปน “ยุคแหงการ
ตระหนัก” (zaman kesadaran) หรือ “ยุคแหงความเจริญ” (zaman kemajuan)
กลุมอุลามายังไดรวมกันกอตั้งขบวนการของตนเองขึ้นในทศวรรษ 1930 เรียกชื่อวา
“สมาคมอุลามาทั่วอาเจะห” (Persatuan Ulama Seluruh Atjeh หรือ PUSA) และไดให
ดาอุด เบอเรอเอะห มาเปนผูนําขบวนการโดยประกาศกอตั้งที่โรงเรียนชื่อวา มัดรอซะห อัล
มุสลิมิน เปอซังงัน (Madrasah Al Muslimin Peusangan) ซึ่งอยูในเขตอาเจะหเหนือ สมาคมนี้ได
ขยายตัวอยางรวดเร็ว พรอมกับการกอตั้งสาขาที่เปนกลุมคนหนุม (Pemuda- PUSA) ขึ้นในป
ค.ศ. 1940 ผูนําคือ อามีร ฮูซิน อัล-มูจาฮิด (Amin Husin Al-Mudjahid) และกลุมลูกเสือที่เรียกวา
กัสจาฟาตุล อิสลาม (Kasjafatul Islam) ขึ้นมาดวย31 อุลามาตั้งสมาคมนี้ขึ้นมาเพื่อปรับมาตรฐาน
การศึกษาใหเปนสมัยใหม แตแลวสมาคมนี้กลับกลายเปนองคกรมวลชนที่ดึงเอาคนอาเจะหเขามา
เกี่ยวของไมวาจะเขาศึกษาในโรงเรียนแบบใหมนี้หรือไมก็ตาม
ปญหาที่เกิดขึ้นก็คือ อูลามาผูกอตั้งมัดรอซะหนี้ถือวาเปนกลุมปฏิรูปขณะเดียวกันอุลามา
หัวเกาก็ยังมีอิธิพลอยู ผูนําอูลามาปฏิรูปที่สําคัญคือ ดาอุด เบอเรอเอะห กับ เต็งกู ฮัสบัลเลาะห
อินดราปูริ (Tengku Hasballah Indrapuri) กลุมหัวเกามีผูนําคือ เต็งกู ฮะซัน คร็อง กาลี (Tengku
Hasan Krueng Kalee) ที่ซับซอนไปกวานั้นก็คือ เกิดการรวมมือขึ้นระหวางอุลามาฝายปฏิรูปกับ
31
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กลุมอูเลบาลังที่บางคนก็ตั้งโรงเรียนแบบใหมขึ้น และมีอูเลบาลังไมนอยที่สนัสนุนสมาคมอุลามา
ทั่วอาเจะห ดังเชนกรณีเตอกู มูฮัมหมัด อามีน (Teuku Muhammad Amin) ผูเปนพอคาและเปน
กรรมการกลางสมาคม อีกคนหนึ่งคือ เตงกู มูฮัมหมัด โจฮัน อาลัม ชาห (Teuku Muhammad
Johan Alam Syah) ผูแจงกับดัตชวาสมาคมนี้ไมเปนพิษภัยทั้งมีเปาหมายลับๆ วาจะชวยกัน
ตอตานดัตช สวนอุเลบาลังที่ตอตานสมาคมนี้ก็มีจํานวนมาก ดัตชอาศัยความขัดแยงระหวาง
อูลามาหัวเกาและใหมรวมทั้งอุเลบาลัง โดยแกลงปลอยขาววาจะฟนการปกครองแบบสุลตานขึ้น
มาใหมและเกิดความเขาใจไปวาสมาคมที่เกิดขึ้นก็เพื่อสนับสนุนสุลตาน ทั้งยังตัวยอของสมาคม
คือ PUSA นั้นจริงๆ แลวยอมาจากคําวา “การฆาตกรรมอุเลบาลังทั่วอาเจะห” (Pembunuh
Uleebalang Seluruh Aceh) ในชวงที่ญี่ปุนเริ่มยกพลขึ้นบกยึดมลายาและหมูเกาะอินโดนีเซีย
กลุมอุลามาและอุเลบาลังก็รวมมือกันตอตานดัตช ผูนําฝายอุเลบาลัง เชน เตงกู จั๊ก อาริฟ (Teuku
Njak Arif) แหงโกตาราจา และเตงกู มูฮัมหมัด อาลี ปงลิมา โปเล็ม (Teuku Muhammad Ali
Panglima Polim) ทายาทวีรบุรุษผูตอตานดัตช ญี่ปุนยกพลขึ้นบกที่เมืองซาบังในเดือนมีนาคม
ค.ศ. 1942 อีกสองสัปดาหตอมาก็เขายึดครองอาเจะหไวไดหมด
ชวงเวลากวาสามปในการยึดครองของกองทัพญี่ปุน ไดกลายเปนชวงหัวเลี้ยวหัวตอที่
สําคัญมากในประวัติศาสตรของการเกิดรัฐประชาชาติอินโดนีเซีย กลาวคือแมวาญี่ปุนมีเปาหมาย
อยู ที่ ก ารกําจั ด อิ ท ธิ พ ลของตะวั น ตกไปจากอิ น โดนี เ ซี ย และทําให ดิ น แดนอาณานิ ค มแห ง นี้
เอื้อประโยชนตอญี่ปุน ทั้งในชวงสงครามและหลังสงครามตามโครงการสรางความไพบูลยมหา
เอเชียบูรพา แมวาการยึดครองของญี่ปุนกอใหเกิดภาวะขาวยากหมากแพงอยางหนัก และการ
เกณฑแรงงานที่เรียกวา “อาสาสมัคร” (Romusha) นั้นไดทําใหแรงงานที่ถูกเกณฑไปทํางานในที่
ตางๆ เสียชีวิตเปนจํานวนมาก แตการยึดครองของญี่ปุนก็ไดปลูกฝงและปลุกเราความรูสึกชาติ
นิยมขึ้นอยางกวางขวาง และการที่ญี่ปุนประกาศหามใชภาษาดัตชและภาษาอังกฤษก็เปนเหตุผล
ใหภาษาอินโดนีเซียไดรับการสถาปนา เนื่องจากภาษาญี่ปุนยังไมคอยมีคนใชกันมากนักแตที่เหนือ
อื่นใดคือการที่ญี่ปุนไดชวยจัดตั้งกองกําลังติดอาวุธของชาวพื้นเมืองไดเปนครั้งแรก

บทที่ 5
สรุป
ถึงแมคําวา”อินเดียตะวันออกของเนเธอรแลนด” (The Netherlands East Indies : NeI)
จะถู ก เรี ย กอย า งเป น ทางการเมื่ อ ระบอบอาณานิ ค มของดั ต ช ไ ด แ ผ ข ยายไปทั่ ว ทั้ ง หมู เ กาะ
อินโดนีเซียตั้งแตตนคริสตศตวรรษที่ 20 เปนตนมา แตคําดังกลาวก็ถูกใชเรียกชื่อดินแดนเหลานั้น
จากดัตชและชาวยุโรปอื่นๆ อยางแพรหลายมากอนหนานั้นเปนเวลานานแลว คือตั้งแตคริสต
ศตวรรษที่ 17 เมื่ อ ดั ต ช ส ามารถปกครองดิ น แดนต างๆ อั นประกอบดวยหมูเกาะโมลุกกะ
เกาะสุลาเวสี และบริเวณอื่นๆ อีกหลายสวนของเกาะชวา ถัดจากนั้นในตอนตนคริสตศตวรรษ
ที่ 19 ดัตชยังไดสิทธิในการเก็บภาษีในดินแดนตางๆ ของพวกมินังกาเบาพรอมกับการแปลงสภาพ
หั ว เมื อ งเหล า นั้ น ซึ่ ง ตั้ ง อยู ท างชายฝ ง ตะวั น ตกของเกาะสุ ม าตราให ก ลายเป น รั ฐ อารั ก ขา
(protectorate states) แลว ดัตชยังไดควบคุมเมืองปาเล็มบัง เกาะบังกา และเกาะบิลลิตันซึ่งอุดม
ไปดวยแรดีบุก ตลอดจนผลประโยชนอื่นๆ ในเกาะกาลิมันตันและเกาะบาหลี โดยดัตชจะควบคุม
ดินแดนตางๆ ในเกาะเหลานี้อยางหลวมๆ ดวยการทําสนธิสัญญาผูกมัดแตก็ยังคงใหการรับรอง
อํานาจอธิปไตยของเจาผูปกครองพื้นเมืองตลอดระยะเวลาดังกลาว
ระบบนี้เพิ่งจะเริ่มตนเปลี่ยนแปลงในตอนหลังของคริสตศตวรรษที่ 19 นี่เอง ทั้งนี้เนื่องจาก
ผลพวงของการผนวกดินแดนที่สอดคลองกับระบอบจักรวรรดินิยมสากลและพันธกรณีตางๆ เพื่อ
ทําใหเศรษฐกิจขยายตัว ทําใหดัตชจําเปนตองใหการคุมครองและชวยเหลือดินแดนแตละแหง
มากขึ้น อยางไรก็ตาม ตั้งแตป ค.ศ. 1898 เปนตนมา รัฐบาลอาณานิคมไดเปดการเจรจาแกไข
สนธิสัญญากับเจาผูปกครองดินแดนตางๆ ไดสําเร็จ ตั้งแตนั้นมาอํานาจอธิปไตยในดินแดน
เหลานั้นก็ถูกรวมเขาอยูภายใตการปกครองของรัฐบาลแหงอินเดียตะวันออกของเนเธอรแลนดโดย
เด็ดขาด1
สําหรั บ จุ ด หั ก เหสําคั ญ ที่ จ ะนําไปสู ก ารเปลี่ ยนรู ปแบบของการขยายจักรวรรดิดัตช ใน
หมูเกาะอินโดนีเซีย คือ สงครามอาเจะห (The Atjeh War) ในตอนเหนือของเกาะสุมาตรา
โดยดัตชไดฉวยโอกาสสงทหารเขาไปในอาเจะหตั้งแต ค.ศ. 1873 ภายหลังจากที่ดัตชสามารถทํา
ความตกลงกับอังกฤษในป ค.ศ. 1871 เพื่อแกไขสนธิสัญญาที่เคยทํากันไวตั้งแตป ค.ศ. 1824
1

Nicholas Tarling, Southeast Asia Past and Present (Melbourne : F.W. Cheshire, 1966) 124-
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ไดสําเร็จ ตั้งแตนั้นมาดัตชจึงมีสิทธิเต็มที่ที่จะอิทธิพลเขามาในอาเจะหโดยไมตองเกรงวาจะทําให
อังกฤษไมพอใจ ขณะเดียวกันผลประโยชนทางเศรษฐกิจอื่นๆ ของดัตชในหัวเมืองทางฝงตะวัน
ออกของเกาะสุมาตราขณะนั้น เชนเมืองเดลี เมดาน และซิอัคก็เปนตัวกระตุนสําคัญที่ผลักดันให
ดัตชตองขัดแยงกับผลประโยชนของอาณาจักรอาเจะหโดยตรงเพิ่มขึ้น จนกระทั่งบานปลายและ
นําไปสูการเผชิญครั้งสําคัญของอาเจะหและเนเธอรแลนดที่มีการรบยืดเยื้อกวา 30 ป
ตลอดระยะเวลาของสงครามนี้ ดัตชสามารถสรางความกระจางชัดเจนในเปาหมายตางๆ
ที่ตนเองตองการจากหมูเกาะอินเดียตะวันออกเพิ่มขึ้นตลอดเวลา เพราะในอดีตนั้นดัตชไมเคย
ประสบความสําเร็จในการสรางเปาหมายที่แทจริงเกี่ยวกับดินแดนเหลานี้ไดเลยตั้งแตยุคสมัยของ
โจฮันส แวน เดนบอสซ จนกระทั่งถึงยุคที่มีการบังคับใชระบบวัฒนธรรมในเกาะชวาโดยมี
เปาหมายสําคัญคือ การตักตวงผลประโยชนใหมากที่สุดกลับสูเมืองแม และตั้งแตระบบดังกลาว
ถูกลากจนกระทั่งบิดเบี้ยวออกไปเรื่อยๆ ในทศวรรษ 1860 ทิศทางของระบบนี้ก็ขึ้นอยูกับปจเจกชน
ซึ่งเปนนักธุรกิจที่มีความเชื่อในระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม บุคคลเหลานี้จึงสามารถฉกฉวย
โอกาสเขาครอบงํากิจการทางเศรษฐกิจสวนใหญในหมูเกาะอินโดนีเซียไดสําเร็จ ทั้งที่กิจการตางๆ
เหลานั้นครั้งหนึ่งเคยอยูภายใตการควบคุมของรัฐบาลดัตชแทบทั้งสิ้น แตลัทธิเศรษฐกิจแบบเสรี
นิยมที่นักธุรกิจเหลานั้นยึดถืออยูก็จะถูกประยุกตโดยชาวดัตชที่ตั้งความหวังจะไดรับผลประโยชน
ในรูปแบบตางๆ จากอํานาจพิเศษและรูปแบบการปกครองของรัฐบาลอาณานิคมที่ถูกสรางขึ้นใช
ควบคุมบรรดาเมืองขึ้นของตนเอง
อันที่จริงอาจกลาวไดวา อาเจะหมิไดมีพื้นฐานทางการเกษตรแตขึ้นอยูกับการควบคุมหัว
เมืองการคาตามชายฝงที่ไกลออกไป ทั้งตองสามารถควบคุมเสนทางการคาและเมืองชายฝงไวให
ได เพราะมิฉะนั้นแลวการคาตางประเทศก็จะหลุดมือไป อาเจะหจึงตางจากรัฐอื่นตรงที่ไมไดมุง
ควบคุมพลเมืองและการผลิตสินคาที่เปนอาหาร อาเจะหไมไดสนใจที่จะขยายดินแดนเขาไปทาง
ตอนในเพราะไมไดเพาะปลูกอยางจริงจัง อาเจะหสั่งซื้อขาวจากสุมาตรา สยาม และพมา เพราะ
เหตุนี้อาเจะหจึงไมคอยมั่นคง แมจะเอาทาสที่ไดมาจากสงครามมาชวยเพาะปลูกก็ยังไมพอบริโภค
อยูดี อาจสรุปไดวาอาเจะหนั้นมุงสรางสัมพันธกับตลาดนานาชาติและกับชุมชนมุสลิมในที่ตางๆ
มากกวาจะมุงขยายอาณาเขตอยางแทจริง
การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของอาเจะหในยุคโบราณมาถึงยุครวมสมัยมีลักษณะของ
พลวัตที่สําคัญของอาเจะห นับตั้งแตราชอาณาจักรอาเจะหที่เปนปกแผนในสมัยของสุลตาน
อิสคานดาร มุดา (ค.ศ. 1607-1636) ผูนําของชุมชนแบงออกเปนฝายศาสนาและฝายบานเมือง
ทางฝายศาสนาผูนําที่สําคัญคือุลามา ซึ่งมีอิทธิพลสูงดวยมีลูกศิษยเปนจํานวนมาก และตางมี
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อิทธิพลอยูในเขตของตนเปนผูนําชุมชนดวยประชาชนใหความเคารพนับถือและเชื่อฟง ทั้งใกลชิด
กับประชาชน อูลามามิไดเปนตําแหนงแตงตั้งทางการเมืองแตเปนความยอมรับของชาวบาน เปน
ผูเชี่ยวชาญในกฎหมายอิสลาม และยังถือไดวาอุลามานั้นเปนปญญาชนลอยตัวคือมิไดผูกติดอยู
กับพื้นที่ใดที่หนึ่งโดยเฉพาะ
สวนทางฝายบานเมืองหรือทางการปกครองมีอุเลบาลังเปนผูนําผูใชอํานาจปกครองพื้นที่
หรือทองถิ่นแทนสุลตาน นอกจากนั้นยังประกอบการคาและลงทุนจึงไมนาแปลกใจที่อุเลบาลังจะมี
อิทธิพลทางการเมืองและเศรษฐกิจ ยามที่สุลตานเขมแข็งก็สามารถควบคุมอุเลบาลังได แตเมื่อใด
ที่สุลตานออนแออุเลบาลังก็มีอิทธิพลสูงพอที่จะรวมกันตัดสินใจวาจะสนับสนุนใครใหเปนสุลตาน
องคใหม เมื่อดัตชเขามาปกครองอาเจะหไดพยายามใชอุเลบาลังเปนเครื่องมือคานอํานาจอุลามา
ไว ดัตชยังสรางความเขาใจที่ไขวเขวเพื่อประโยชนในการปกครองวา อุเลบาลังเปนตัวแทนของ
ขนบธรรมเนียมประเพณีแตเดิมซึ่งเปนการพยายามจะแยกฝายกฎหมายอิสลาม กับขนบธรรม
เนี ยมประเพณีออกจากกั น ทั้ งๆที่ไดมี การยอมรับแลว ตั้ง แตยุ คสุลตานอิสคานดาร มุ ด าวา
กฎหมายอิสลาม (sjariah) กับขนบธรรมเนียม (adat) ไมไดขัดแยงกัน หากเสริมกันและกัน
ประมวลกฎหมายอิสลามเปนเครื่องชี้ถึงความเปนระเบียบเรียบรอยของสังคม ซึง่ ยึดถือหลัก
กฎหมาย หากเมื่อใดสังคมเกิดความวุนวายก็จะตกเปนหนาที่ของอูลามาที่จะตองแกไขใหสังคม
ปฏิบัติตามหลักกฎหมายทางศาสนา ซึ่งนี่เองคือการเปดชองทางใหอุลามาตั้งขบวนการปฏิรูป
อิสลามขึ้นไดอันมีผลกระทบตอสังคมโดยตรง สงครามกับดัตชที่ยืดเยื้อถึง 30 ป ดึงเอาอุลามาเขา
มาเปนผูนําประชาชนทําสงครามกับดัตช เปนการสวมบทบาทใหมของอุลามาในการตอสูกับ
อํานาจตางชาติและคนนอกศาสนา บทบาทนี้ตองแสดงบอยครั้งมากขึ้นชวงปลายศตวรรษที่ 19
และ 20 ดังนั้นจึงเกิดสภาพความขัดแยงในสังคมอาเจะหที่มีอูเลบาลังฝายหนึ่งกับอุลามาฝายหนึ่ง
ตั้งแตตนศตวรรษที่ 20 เปนตนมา ดัตชไดสงเสริมการศึกษาแบบทางโลกหรือการศึกษา
แผนใหมใหเด็กเขาโรงเรียนแผนใหม ขณะเดียวกันขบวนของมุสลิมหัวใหม เชน โมฮัมหมัดดิยาร
ขยายตัวมาจากเกาะชวาเขามามีบทบาท ทําใหกลุมอูลามาตองปรับตัวและกอตั้ง “สมาคมอุลามา
ทั่วอาเจะห” ขึ้นในป ค.ศ. 1939 และสรางกลุมคนหนุมของสมาคมฯ ขึ้นอีกตางหาก กลุมสมาคมฯ
จึงเปนกลุมอุลามาปฏิรูป แตอุลามาหัวเกาก็ยังมีอยูมากและมีอิทธิพลเชนเดิม นั่นก็คือเกิดการ
แตกตัวของอุลามาออกเปนอุลามาหัวเกากับอุลามาปฏิรูป กลุมหลังนี้ยังไปรวมมือกับอุเลบาลัง
ซึ่งเทากับเปนการเสริมใหเกิดความตึงเครียด
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เมื่อญี่ปุนเขายึดครองอาเจะห ญี่ปุนไดอาศัยอุเลบาลังเปนเครื่องมือกอน ตอเมื่อเห็นวาใช
ไมไดผลจึงหันไปหาอุลามาของกลุมสมาคมฯ การประกาศแพสงครามของญี่ปุนทําใหเกิดความ
อิหลักอิเหลื่อขึ้นกับสมาคมฯ และอุเลบาลังวาจะวางตนอยางไรกับการเกิดสาธารณรัฐอินโดนีเซียที่
ประกาศตัวเปนเอกราช ฝายอุลามาทั้งหัวเกาและปฏิรูปมีปฏิกิริยาที่ฉับไวออกคําแถลงการณของ
อุลามาทั่วทั้งประเทศวาสงครามนี้เปนสงครามศักดิ์สิทธอีกดวย อุเลบาลังถูกตีตราวาเปนสมุนของ
ดัตชและตอตานสาธารณรัฐจึงตองกําจัด การที่อุลามากําจัดอุเลบาลังนําไปสูการเกิด “ปฏิวัติทาง
สังคม” ขึ้นในอาเจะหแลวทางสมาคมฯ ก็ยึดอํานาจปกครองอาเจะหเสียเอง
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• Aceh referendum Information Centre (SIRA)
Headquarters of referendum movement
• Aceh Students Forum for Reform (FARMIDIA)
Student investigations, humanitarian aid and campaign activities
• Committee for Journalist Protection
Support for journalist rights
• Flower Aceh
Human rights, particularly women’s rights advocacy
• FORJADOM (Forum of Widows of DOM)
Support for victims of military atrocities
• Forum Aceh Diranto (FAD)
Political and human rights forum of Acehnese outside Aceh
• Forum Mahasiswa dan Masyrakat Aceh untuk HAM (FORUMAHAM)
Student and civil society human rights forum
• Forum Perjuangan dan Keadilan Rakyat (FORKRA)
Political reform
• FPHAM
Political reform and human rights issues
• KARMA
Student coalition dealing with the protection of students rights
• KKSP Medan
Acehnese brotherhood
• Koalisi NGO HAM
Umbella organisation for several Acehnese human rights NGOs
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• Komite Independen Pengembangan Demokrasi
Democracy issues
• Komite Nasional Rakyat Aceh (KENIRA)
Human rights and political issues
• KONTRAS Aceh
Local branch of KONTRAS
• LBH APIK Aceh
Legal aid service for women victims of human rights violations – a branch of LBH
APIK national
• LBH Banda Aceh
Legal aid support, subsidiary of Indonesian Legal Aid Foundation
• Lembaga GN-OTA
Human rights organisation
• PEMRAKA
Human rights and refugee concerns
• People’s crisis Centre (PCC)
Human rights, particularly refugee, issues
• SMIPA (Islamic Women’s Students Association)
• Solidaritas mahasiswa Untuk Rakyat (SMUR)
Student solidarity and support organisation
• WAKAPAS
Environmental, particularly deforestation issues
• Yayasan Anak Bangsa
Orphans and abused children support
• Yayasan Putra Dewantara (YAPDI)
Human rights issues
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Pinto Khop

Kerkhof or Churchyard
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War Memorial of Kerkoff

ที่มา : Rais Richard Zaidi. Peace Brigades International Indonesia Project : Map of
Indonesia (online). Accessed November 2005. Available from
http://www.peacebrigades.org/etp/etpmaps.html
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