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 เราอาจจะเคยไดยินวาในชวงท่ีเกิดปรากฏการณ
ความรุนแรงทางการเมือง พ.ศ. 2549 – 2553 และ
ดำเนินเรื่อยมาจนกระทั่งมีการประกาศใชกฎอัยการศึก
ใน พ.ศ. 2557 นั ้น ไดมีความพยายามในการสราง
ความปรองดองหลายครั้ง และมีการเสนอรางกฎหมาย
ท่ีเก่ียวกับการสรางความปรองดองในชาติเขาสูการพิจารณา
ของรัฐสภาแตก็ไมประสบความสำเร็จ ทั้งนี้ ตั้งแตกอน
พ.ศ. 2557 ไดมีการเสนอรางกฎหมายจำนวนมาก
เกี่ยวกับการสรางความปรองดอง โดยเปนรางกฎหมาย
วาดวยการสรางความปรองดองแหงชาติ 5 ฉบับ
รางกฎหมายนิรโทษกรรมใหแกผูกระทำความผิดในการชุมนุม
ทางการเมือง หรือผูที่ถูกจำคุก เนื่องจากความขัดแยง
ทางการเมืองรวม 2 ฉบับ และยังมีการเสนอในรูปแบบ
ของรางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติมอีก 1 ฉบับ อยางไรก็ตาม
การเสนอรางกฎหมายและรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความปรองดองน้ัน สงผลให
หลาย ๆ คน ตั้งคำถามวา “กฎหมายจะเกี่ยวของกับ
การสรางความปรองดองไดอยางไร” และอาจนำไปสู
การตั้งคำถามตอมาวา “ถาออกกฎหมายแลวจะชวย
สรางความปรองดองไดหรือไม ?” 
 จริง ๆ แลว กฎหมายมีความสำคัญในฐานะเปน
“เคร่ืองมือ” หรือ “กลไก” เพ่ือนำไปสูผลลัพธท่ีตองการ
น่ันคือ จะตองมีการกำหนดเปาหมายหรือผลลัพธ รวมท้ัง
จะตองมีการกำหนดกอนวาวิธีการท่ีจะนำไปสูผลลัพธน้ัน
คืออะไร จากนั ้น จึงนำวิธีการเหลานั ้นมาบัญญัติ
เปนกฎหมายเพ่ือใหเกิดสภาพบังคับท่ีชัดเจน ดวยเหตุน้ี
งานวิจัยเลมนี้จึงกลาวถึงกระบวนการในการสราง
ความปรองดอง ท้ังหลักการสรางความปรองดองและ
กระบวนการใน “ความยุติธรรมในระยะเปล่ียนผาน”
(Transitional Justice) และจากน้ันจึงศึกษาการบัญญัติ
กฎหมายของตางประเทศซ่ึงมีการนำกระบวนการเหลาน้ัน
มาบัญญัติเปนกติกาที ่ชัดเจนในบทบัญญัติแหง
กฎหมาย เพื่อถอดบทเรียนสำหรับการตรากฎหมาย
ดังกลาวในประเทศไทย
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 ในการสรางความปรองดองใหประสบความสำเร็จนั้น จะตองอยูบนหลักการพื้นฐานที่สำคัญ 2 ประการ 

และ ความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน

ประการแรก เปนหลักการดานกระบวนการในการสรางความปรองดอง นั่นคือ
การออกแบบกระบวนการเพื ่อยุติความขัดแยงนั ้นจะตองประกอบดวย
กระบวนการหลาย ๆ กระบวนการ จะอาศัยกระบวนการอยางใดอยางหนึ่ง
เพียงกระบวนการเดียวไมได เชน การลงโทษผูกระทำความผิด แตเพียงอยางเดียว
ก็อาจจะยุติธรรมสำหรับผูเสียหาย แตก็ไมไดทำใหผูกระทำความผิดเกิดความเขาใจ
หรือเรียนรูและไมกระทำความผิดซ้ำ หรือ ถาหากเลือกที่จะ “ยกโทษ” หรือที่ทาง
กฎหมายเรียกวา “นิรโทษกรรม” ใหแกผูกระทำความผิดแตเพียงอยางเดียว ก็อาจ
จะทำใหผูเสียหายรูสึกไมยุติธรรม ซ้ำยังไมทำใหผูกระทำความผิดไดเกิดการเรียนรูใดๆ
อีกดวย ท่ีสำคัญ ในการเร่ิมตนกระบวนการสรางความปรองดองน้ัน จะตองวางอยูบน
พื้นฐานที่วาคูขัดแยงทั้งสองฝายมีความเทาเทียมกัน และความปรองดอง
จะเกิดข้ึนไดตอเม่ือ “ความตองการพ้ืนฐานของคูขัดแยงแตละฝายไดรับการตอบสนอง”
นั่นเอง 

ประการที่สอง ในการสรางความปรองดองเปนหลักการเกี่ยวกับเงื่อนไขของคูขัดแยง
กลาวคือ คูขัดแยงทั้งสองฝายจะตองสมัครใจหันหนามารับรูการกระทำของตนเอง
ซึ ่งตำราว ิชาการบางเล มใช คำว า “self-crit ique” อ ันอาจแปลไดว าหมายถึง
การ“วิจารณตนเอง” นั่นเอง เมื่อคูขัดแยงยอมหันหนามารับรูการกระทำของตนเอง
รวมถึงการกระทำท่ีเก่ียวของกับความขัดแยงน้ันแลว คูขัดแยงจะตองเขาใจและยอมรับ
รวมกันดวยวาในสังคมนั้นทุกคนจำเปนจะตองอยูรวมกันและพึ่งพาอาศัยกัน
ซึ่งการมองเห็นรวมกันนี้ จะชวยใหคูขัดแยงสามารถพัฒนาทัศนคติในการปรองดอง
และสามารถเห็นทางเลือกในการออกแบบการอยูรวมกันไดในทายที่สุด

หลักในการสร้างความปรองดอง

 เม่ือเราทราบหลักการสำคัญในการสรางความปรองดองแลว ประเด็นตอมาท่ีจะตองคำนึงถึงคือ “กระบวนการ
ในการสร้างความปรองดอง” นั้น ประกอบดวยกระบวนการอะไรบาง โดยกระบวนการสรางความปรองดองนี้
จะถูกรวมเรียกวา “ความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผาน” (Transitional Justice) โดยคำนี้เกิดขึ้นในชวงทศวรรษ
ที่ 80 - 90 ซี่งเปนชวงที่หลายประเทศในทวีปอเมริกาใตตองพบกับการยึดอำนาจและปกครองโดยรัฐบาลทหาร
และยังมีการปราบปรามผู ที ่ไมเห็นดวยโดยการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางรายแรง เชน การทำใหสาบสูญ
การสังหารหมู หรือการทรมาน ฯลฯ และเมื่อรัฐบาลทหารไดผานไปและไดรัฐบาลพลเรือนที่เปนประชาธิปไตยมา
จึงมีการเรียกรองใหตองรับผิดชอบตอการละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้น

 ดังน้ัน ความยุติธรรมในระยะเปล่ียนผาน จึงไมไดหมายถึง ความยุติธรรมในรูปแบบพิเศษท่ีจะเอ้ือประโยชน
ใหฝายใดฝายหนึ่ง แตเปนกระบวนการจัดการกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นอยางกวางขวางและเปนระบบ
โดยกระบวนการสรางความปรองดองตามหลักความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผาน ประกอบดวย 
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 เมื่อเราทราบถึงกระบวนการในการจัดการกับ
ความข ัดแย งและสร างความปรองดองตามหล ัก
ความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผานแลว คณะผูวิจัยก็ได
ศ ึกษาบทบ ัญญัต ิ ในกฎหมายเก ี ่ยวก ับการสร าง
ความปรองดองของทุกประเทศที่เคยบัญญัติเรื่องนี้มา
และสามารถถอดบทเรียนได ดังนี้

การถอดบทเรียน
จากการบัญญัติกฎหมาย

เรื่องการสร้างความปรองดอง
ในต่างประเทศ

กฎหมายแทบทุกประเทศที่มีการบัญญัติเรื่องการเยียวยาผูไดรับผลกระทบจะตอง
กำหนดใหชัดเจนวาขอบเขตของคำวา “ผูไดรับผลกระทบ” หรือ “เหยื่อ” (Victim) นั้น
หมายถึงใครบางและครอบคลุมถึงผูไดรับผลกระทบทางออม (เชน ญาติของผูเสียหาย)
มากนอยเพียงใด หรือ ผูที่มีสวนในการกระทำความผิดแตไดรับความเสียหายเชนกัน
จะถูกเรียกวา “ผูไดรับผลกระทบ” ที่จะมีสิทธิไดรับการเยียวยาหรือไม เปนตน
และที่สำคัญในการบัญญัติกฎหมายเรื่องนี้ของแทบทุกประเทศ จะกำหนดมาตรการ
การเยียวยาผูไดรับผลกระทบไวท้ังการเยียวยาระยะส้ัน และระยะยาว รวมถึงการเยียวยา
ทางจิตใจของผูไดรับผลกระทบดวย เชน การทำใหผูเสียหายรูวาตนเองมีตัวตนในสังคม
ซึ่งถือเปนการฟนฟูเกียรติและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของเหยื่อดวย

การแสวงหาข้อเท็จจริง
ซึ ่งเปนการคนหาความจริงวา ในชวงที ่

มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนนั ้น มีอะไร

เกิดขึ้นบาง และความจริงเปนอยางไร

การดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด
เปนการดำเนินการสืบสวนสอบสวน

และนำตัวผู กระทำความผิดมาลงโทษ

ทั ้งนี ้กระบวนการที ่จะนำตัวผู กระทำ

ความผิดมาลงโทษนั้น จะตองชอบดวย

กฎหมายเป นธรรม และชอบด วย

หล ักน ิต ิธรรม ไม  ใช ต ั ้ งศาลเฉพาะ

หรือกระบวนการพิเศษมาเอื้อประโยชน

ตอผูกระทำความผิด

การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
ซึ่งเปนการชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจาก

ความรุนแรงใหสามารถใชชีวิตไดตามปกติ

โดยมีท้ังการเยียวยาทางวัตถุ เชน การชดเชย

ดวยเงินหรือส่ิงของและการเยียวยาทางจิตใจ

ซึ่งก็คือ การทำใหสังคมไดรับรูและตระหนัก

ถึงความมีตัวตนของผูไดรับผลกระทบ

การนิรโทษกรรม
เปนกรณีที ่กฎหมายไดถือวาการกระทำ

บางอยางซึ่งจริง ๆ แลวเปนความผิดนั้น

ไมเปนความผิด สงผลใหผูกระทำความผิด

ไมตองรับโทษ ท้ังน้ี การนำเร่ืองการนิรโทษ

กรรมมาใชในการสรางความปรองดองนั้น

จะตองใชอยางระมัดระวังและจำกัด และ

ควรมีการกำหนดเง่ือนไขในการนิรโทษกรรม

ดวย

การจัดการกับความทรงจำ
เปนกระบวนการที่กระตุนใหสังคมยอมรับ

และตระหนักรู ถึงความรุนแรงที ่ผานมา

เพื่อใหเกิดจิตสำนึกและไมทำรุนแรงซ้ำอีก 

การปฏิรูปเชิงสถาบัน
ในกรณีที่สถาบันทางการเมืองหรือสถาบันอื่นๆ

มีสวนเกี ่ยวของกับความขัดแยงและนำไปสู 

การละเมิดสิทธิมนุษยชน

การเยียวยา
ผู้ได้รับผลกระทบ
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มีอยูดวยกัน 2 วิธี คือ การดำเนินคดีกับผูกระทำความผิด ซึ่งสวนใหญแลว แทบทุกประเทศ

ก็จะกำหนดกระบวนการนี้ไว นั่นคือ ทันทีที่คณะกรรมการคนหาความจริงไดคนหาความจริง

เสร็จส้ินแลว และพบวามีผูกระทำความผิด ก็อาจจะกำหนดใหสงเร่ืองใหอัยการดำเนินคดีตอไป

อยางไรก็ตาม ในบางกรณี ความขัดแยงไดเกิดขึ ้นเนื่องจากความเห็นตางทางการเมือง

ซ่ึงสงผลใหบางประเทศกำหนดใหผูกระทำความผิดไดรับการนิรโทษกรรม ท้ังน้ี แทบทุกประเทศ

จะกำหนดใหการนิรโทษกรรมท่ีขัดกับกฎหมายระหวางประเทศและนโยบาย ขององคการสหประชาชาติ

เปนสิ่งที่ไมสามารถกระทำไดโดยการกระทำความผิดที่ไมอาจนิรโทษกรรมได และเงื่อนไข

การนิรโทษกรรมที่ไมอาจทำได ไดแก 

ท้ังน้ี ผูกระทำความผิดท่ีจะไดรับการนิรโทษกรรมมักจะถูกกำหนดวาตองเปนการกระทำความผิด

ที่มี “มูลเหตุจูงใจทางการเมือง” ดังนั้น ถาหากผูกระทำความผิดกระทำความผิดโดยมีเจตนา

ชั่วรายปราศจากมูลเหตุจูงใจทางการเมือง แมจะกระทำความผิดในเหตุการณที่เกิดจาก

ความขัดแยง ก็จะไมไดรับการนิรโทษกรรม 

กฎหมายเกี่ยวกับการสรางความปรองดองทุกประเทศ จะเริ่มตนดวยการคนหา
ความจริง วาในชวงท่ีเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนน้ัน แทจริงแลวเกิดอะไรข้ึนบาง
มีการกระทำความผิดใดบาง และมีผูไดรับผลกระทบมากมายเพียงใด โดยมักจะ
บัญญัติใหตั้งคณะกรรมการคนหาความจริงและกำหนดคุณสมบัติ ใหกรรมการ
คนหาความจริงนั้นมีความเปนกลาง ตลอดจนพยายามสรางกลไกการทำงาน
ใหเปนอิสระ ทั ้งในเรื ่องงบประมาณ และการมีฝายธุรการเปนของตนเอง
และมักจะมีการกำหนดชวงเวลาที่จะตองคนหาความจริงอยางชัดเจนที่สำคัญ
ปจจัยหนึ่งของความสำเร็จของคณะกรรมการคนหาความจริง คือ ความจริงใจ
ของรัฐบาลเก่ียวกับการคนหาความจริง กลาวคือในบางประเทศ แมวาคณะกรรมการ
คนหาความจริงจะทำอยางเขมแข็ง แตถาหากรัฐบาลไมไดใหการสนับสนุน
(ซึ่งอาจเปนเพราะตนเองเปนคูขัดแยงเอง) การทำงานของคณะกรรมการคนหา
ความจริงก็ยากที่จะประสบความสำเร็จไดที่สำคัญ กรรมการคนหาความจริง
จะตองไมใชคนที่มาจากองคกรที่ถูกมองวาเปนหนึ่งในคูขัดแยงเพราะจะทำให
ขาดความนาเชื่อถือ 

หลายประเทศจะกำหนดใหคณะกรรมการคนหาความจริงมีอำนาจ
เสนอแนวทางในการปฏิรูปการเมือง การเสริมสรางความปรองดอง
และการจัดการกับความทรงจำดวย ทั้งนี้เพื่อเปนการถอดบทเรียน
และและปองกันไมใหความขัดแยงเกิดขึ้นซ้ำอีก

การปฏิรูปการเมือง
การเสริมสร้างความปรองดอง
และการจัดการกับความทรงจำ

การบัญญัติเกี่ยวกับ
การค้นหาความจริง

การจัดการกับ
ผู้กระทำความผิด

การนิรโทษกรรมที ่ม ีผล

เปนการจัดสิทธิของเหยื่อ

และประชาชนในการรับรู 

ขอเท็จจริงเก่ียวกับการละเมิด

สิทธิมนุษยชน

การฆาลางเผาพันธุ อาชญากรรม

ตอมนุษยชาติผูกระทำละเมิด

สิทธิมนุษยชนอยางร ายแรง

และการลวงละเมิดทางเพศ

ในบางกรณี

การน ิรโทษกรรมโดยเอา

สิทธิในการไดรับการเยียวยา

ของเหย่ือมาเปนเคร่ืองมือตอรอง

สรุป : นางสาวชมพูนุท ตั้งถาวร

ออกแบบ : นายรัชชดลธ รัตนวิเชียร


