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คำนำ

ชุดความรู้กระบวนการสันติภาพในต่างประเทศ 

 

ธรรมชาติรังสรรค์ให้มีความหลากหลายบนโลกใบนี ้ ทั ้งความ  

หลากหลายทางชีวภาพ ทางกายภาพ ทางสถานะทางสังคม

เศรษฐกิจ และท่ีสำคัญคือทางความคิดและความเช่ือ ความแตกต่าง 

หลากหลายซึ่งถือเป็นลักษณะพื้นฐานของชีวิตและสังคมทุกหนแห่งเหล่านี้ 

สามารถเป็นได้ทั ้งโอกาสที่จะเป็นพลังในการพัฒนา และข้อจำกัดที่จะ

บั่นทอนทำลาย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับวิธีคิดและวิธีการจัดการที่แตกต่างกันไป  

 ในหลายพื้นที่ทั่วโลก ความแตกต่างได้กลับกลายเป็นความขัดแย้ง

รุนแรง นำมาซึ่งความสูญเสียชีวิตเลือดเนื้อและบาดแผลทางจิตใจของทุก

ภาคส่วน ผู้คนในสังคมต่างผ่านการสู้รบระหว่างคนในรัฐชาติเดียวกันเอง

อย่างต่อเนื่องยาวนานหลายทศวรรษ ผ่านประสบการณ์ที่ยากลำบากใน

การแปรเปลี่ยนความขัดแย้งที่ยืดเยื้อเรื ้อรัง กว่าที่ความรุนแรงจะยุติลง 

และกว่าที่สันติภาพอันหมายรวมถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทาง  

การเมือง เศรษฐกิจ และ/หรือสังคมวัฒนธรรมที่ทุกฝ่ายเห็นพ้องกันจะเกิด

ขึ้นได้ 

 เขาเหล่านั้นได้ ‘คิดอย่างไร’ และ ‘ทำอะไร’ ที่ส่งผลให้สามารถหยุด

ความสูญเสียในสังคม สามารถบริหารจัดการความขัดแย้งมิให้ขยายตัว

เป็นความรุนแรง หากแต่เป็นแรงขับเคลื่อนไปสู่สังคมการเมืองซึ่งทำให้  

ผู้คนที่แตกต่างหลากหลายรู้สึกว่ามีที่ยืน มีพื้นที่ในการแสดงตัวตน และ  

ไม่ขัดข้องใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนั้นๆ ตลอดจนมุ่งมั่นทำงานร่วมกัน

เพื่อสร้างสังคมที่พึงปรารถนาให้เกิดขึ้นจริง   
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     ชุดความรู้กระบวนการสันติภาพในต่างประเทศ ซึ่งให้ความหมายของ
กระบวนการสันติภาพว่า คือชุดของงานที่ทำอย่างเป็นลำดับขั้นตอนและ
เชื่อมโยงกันเพื่อยุติความรุนแรง และ สร้างสังคมสันติสุขที่ทุกฝ่ายยอมรับ
ได ้น ี ้พยายามท ี ่จะตอบคำถามด ังกล ่าว โดยศ ึกษาบทเร ียนจาก
ประสบการณ์ของผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ความขัดแย้งรุนแรงในต่างประเทศ 
ซึ ่งบุคคลเหล่านี ้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของทั้งปัญหาและทางออกในเวลา
เดียวกัน  

     แน่นอนที่สุดว่า แต่ละความขัดแย้งต่างมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน
ไปตามสภาพบริบทแวดล้อม สังคมไทยไม่อาจที่จะลอกเลียนวิธีการแก้ไข
มาใช้โดยไม่คำนึงถึงลักษณะเฉพาะดังกล่าวได้ แต่ถึงกระนั้น เราก็สามารถ
ที่จะเรียนรู้บทเรียนจากต่างประเทศได้ทั้งในแง่ของวิธีคิดและวิธีจัดการใน
การแสวงหาทางออกจากความรุนแรง โดยนำมาสะท้อนวิเคราะห์วิพากษ์
ตนเอง รวมถึงปรับใช้ในการแปรเปลี่ยนความขัดแย้งรุนแรงและเสริมสร้าง
สันติสุขให้ยั่งยืนในพื้นที่ได้ตามสภาพบริบทของตน  

     บางทีการเรียนรู้ประสบการณ์จากผู้อื่นก็ทำให้เราได้มองเห็น “ทางลัด”
บนถนนสายความรุนแรง โดยไม่จำเป็นต้องเดินตามรอยเท้าเดิมที่ต้องพบ
เจอกับความสูญเสียซ้ำๆ อยู่ตามรายทางที่ยาวไกล 

     หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากรณีศึกษาต่างๆ จะเกิดประโยชน์ไม่มากก็น้อย  
ในฐานะที ่เป็นส่วนหนึ ่งขององค์ความรู ้ บทเรียน และที ่สำคัญคือเป็น  
แรงบันดาลใจให้ผู ้คนในสังคมได้ตระหนักว่า กระบวนการสันติภาพ
สามารถเกิดขึ้น ดำรงอยู่ และมีความหวังที่จะประสบผลสำเร็จได้แม้ว่าเรา
จะอยู่ในห้วงขณะของความไม่แน่ใจว่าจะมองเห็นแสงสว่าง ณ ปลายทาง
หรือไม่ก็ตาม   
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บทสรุปภาพรวม

 

เหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในรวันดาเมื่อ 18 ปี ที่ผ่านมา มีผู้สูญเสียชีวิต  

นับล้านคนในระยะเวลาเพียงแค่ 4 เดือน เป็นความรุนแรงที่ไม่ได้เกิดขึ้น

เพียงชั่วข้ามคืน แต่สะสมและก่อตัวมาอย่างต่อเนื่อง การที่คนต่างเผ่า  

จะลุกขึ้นมาสังหารคนอื่นนั้น ย่อมต้องมีทัศนคติที่เห็นว่าอีกฝ่ายมิใช่คนหรือ

มีคุณค่าต่ำกว่าความเป็นคน จำเป็นต้องกำจัดให้หมดสิ้น ไม่ควรอยู่ร่วม

สังคมเดียวกันอีกต่อไป ประกอบกับสภาพสังคมที่มีความไม่เป็นธรรม  

จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการใช้ความรุนแรงได้โดยง่าย การถูกกดขี ่การไม่ได้รับ 

สิทธิที่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงทรัพยากร การขาดโอกาสในการปกครอง

ตนเอง หรือถูกเลือกปฏิบัติในเรื่องต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เป็นเชื้อไฟอย่างดีใน
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การโหมกระพือให้เกิดความรุนแรง  แต่แม้ว่าความรุนแรงจะขยายตัวไปใน

ทุกระดับของรวันดา กระทั่งขยายตัวไปสู่การสู้รบกันภายนอกประเทศเกิด

การสูญเสียชีวิตอีกหลายล้านคน  ชาวรวันดาก็สามารถก้าวข้ามพ้นความ

รุนแรงและความเกลียดชัง ไม่มีการแบ่งแยกชาวฮูตูและตุ ๊ดซี ่อีกต่อไป   

ในปัจจุบันมีแต่ชาวรวันดาเท่านั ้น การจัดการกับปัญหาความรุนแรง  

ดังกล่าว น่าจะเป็นบทเรียนให้คนในสังคมไทยได้เรียนรู้ร่วมกันถึงหนทางไป

สู่การสถาปนาสันติภาพอย่างมั่นคงต่อไป  
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บทนำ

ประเทศรวันดาเป็นที่รู้จักของประชาคมโลกจากเหตุการณ์การฆ่าล้าง

เผ่าพันธุ์ที ่กระทำโดยคนในประเทศเดียวกันเองโดยชาวฮูตูสังหาร  

ชาวตุ๊ดซี่  มีคนเสียชีวิตนับล้านคน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวตุ๊ดซี่ แต่ก็มีชาวฮูตู

สายกลางที่ถูกสังหารรวมอยู่ด้วย ในปี ค.ศ. 1994 เกิดการสูญเสียในชีวิต 

ทรัพย์สิน มีการข่มขืนเกิดขึ้นมากมาย เกิดรอยแตกร้าวในสังคมรวันดาครั้ง

สำคัญที่สุดในประเทศ จนกระทั่งนำมาสู่การสู้รบกันของ 2 กลุ่มชาติพันธุ์

อย่างต่อเนื ่อง และได้ขยายการต่อสู ้โดยแสวงหาแนวร่วมของประเทศ  

เครือข่ายในแอฟริกา สู้รบกันทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน เกิดการ

ที่มา: http://lonelyplanet.com/maps/africa/rwanda/map_of_rwanda.jpg 



สำ
นัก
สัน
ติว
ิธีแ
ละ
ธร
รม
าภ
ิบา
ล

10

กระบวนการสันติภาพในรวันดา

สูญเสียจากสู้รบอย่างยืดเยื้อ ฉุดรั้งให้ประเทศไม่สามารถพัฒนาได้อย่างที่

ควรจะเป็น  แต่ในที่สุดประเทศรวันดาก็สามารถก้าวผ่านโศกนาฏกรรม  

ครั้งสำคัญไปได้นำมาสู่การอยู่ร่วมกันในสังคมได้ต่อไป  จึงเป็นที่น่าสนใจ

ว่า ประเทศรวันดาใช้กระบวนการใดในก้าวข้ามผ่านวิกฤตการณ์ในชาติ 

และทำอย่างไรผู ้คนในสังคมจึงก้าวไปสู ่อนาคตร่วมกัน เพื ่อนำมาเป็น  

บทเรียนให้กับสังคมไทยได้ประยุกต์ใช้ในการสถาปนาความปรองดองให้

เกิดขึ้น  

 ผู้เขียนได้แบ่งงานนี้ออกเป็น 4 ส่วน ส่วนแรกจะกล่าวถึงภาพรวม

ของสถานการณ์ความขัดแย้ง ส่วนที่สอง เป็นการประมวลความพยายาม

ในการสร้างความปรองดองในรวันดาทั้งในแง่ของกระบวนการ เนื ้อหา 

ตลอดจนข้อตกลงที ่เกิดขึ ้นจากข้อตกลงดังกล่าว ส่วนที่สามจะเป็น  

บทวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการสร้างความปรองดองดังกล่าว 

และบทสรุปสุดท้ายซึ่งจะสะท้อนถึงการนำบทเรียนที่ได้มาประยุกต์ใช้กับ

กรณีความขัดแย้งทางการเมืองของไทย 
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1.1.ข้อมูลพื้นฐาน





ประชากรในประเทศรวันดาแบ่งได้เป ็น 3 กลุ ่มหลักคือ ฮูตู

ประมาณ 85 เปอร์เซ็นต์  ตุ๊ดซี่ ประมาณ 12 เปอร์เซ็นต์ ปี๊กมี่

และทวาประมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ หลังปี ค.ศ.1991  มีประชากร  

ฮูตูมากกว ่า 90 เปอร ์เซ ็นต ์ ขณะที ่กล ุ ่มชาติพ ันธ ุ ์ต ุ ๊ดซ ี ่ม ีประมาณ   

8 เปอร์เซ ็นต์ (Paris, 2004) ทั ้งสองกลุ ่มชาติพันธุ ์พูดภาษาเดียวกัน   

มีวัฒนธรรมเดียวกัน นับถือศาสนาเดียวกันคือศาสนาคริสต์ รวมถึงการ

แต่งงานกันข้ามเผ่า (Waldorf, 2009)  และปกครองภายใต้กษัตริย์ราชวงศ์

เดียวกัน ลักษณะทางกายภาพท่ีแตกต่างกันระหว่างฮตูกัูบตุ๊ดซ่ี คือ ชาวตุ๊ดซ่ี 

มีรูปร่างสูง ผอม และดูเหมือนชาวยุโรปมากกว่า ขณะที่ชาวฮูตูมีรูปร่างสั้น 

หนาและผิวเข้มกว่าชาวตุ๊ดซี ่ (Nardone, 2010) นอกจากนี ้เบลเยียมได้

จำแนกให้เห็นความแตกต่างระหว่างชาติพันธุ ์ช ัดเจนขึ ้นด้วยการทำ  

บัตรประชาชนให้กับชาวรวันดาทุกคนโดยระบุว่าเป็นชาวฮูตู ตุ๊ดซี่ หรือ  

ทวา (C l a r k , 2010 )  มากกว ่ า   

85 เปอร์เซ็นต์ของแรงงานอยู ่ใน

ภาคเกษตรกรรม  ประชากรใน

ประเทศรว ันดา 97 เปอร ์ เซ ็นต ์

นับถือศาสนาคริสต์ 1.3 เปอร์เซ็นต์

นับถือศาสนาอิสลามและที่เหลือ

นับถือศาสนาอื่น มีจำนวนผู้ไม่รู ้

หนังสือประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์

ของทั้งประเทศ (Westberg, 2010) 

ที่มา : http://kahokoseki.blogspot.com/2011/04/hutu-and-tutsi.html  
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สำหรับโครงสร้างในชุมชนเป็นครอบครัวขยาย นับถือระบบอาวุโส ด้าน

การเมืองมีการเลือกตั้งทั่วไป  ในเดือนสิงหาคมปี ค.ศ. 2010 ประธานาธิบดี

คากาเม (Kagame) ได้รับการเลือกตั ้ง 93 เปอร์เซ็นต์ของคะแนนเสียง   

ได้กลับมาเป็นประธานาธิบดีในสมัยที่สอง (Dagne, 2011)   

 

1.2.คู่ขัดแย้งที่เกี่ยวข้อง

 ชาวฮูตูกับตุ๊ดซี่เป็นคู่ขัดแย้งกัน  โดยทั้ง 2 กลุ่มชาติพันธุ์สลับกันขึ้น

มามีอำนาจและกดขี ่อ ีกฝ ่าย เม ื ่อฝ ่ายหนึ ่งม ีอำนาจ อ ีกฝ่ายจะถูก  

ปราบปราม และอพยพออกนอกประเทศไปแสวงหาแนวร่วมจากต่างชาติ

และอาศัยดินแดนของต่างชาติเป็นฐานทัพในการโจมตีอีกฝ่าย นำไปสู่

สงครามทั้งในประเทศรวันดา และประเทศคองโก จากสงครามที่มีเวลานับ

สิบปีเกิดการสูญเสียชีวิตจากการสู้รบหลายครั้งและหลายล้านคน  

 

1.3.สาเหตุของความขัดแย้ง

 นโยบายของจักรวรรดินิยมที่เน้นแบ่งแยกและปกครองรวมทั้ง

การกดขี่ของกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีอำนาจ ทำให้ทั้ง 2 กลุ่มชาติพันธุ์ไม่ได้รับ

ความเป็นธรรมในด้านต่างๆ จากการปกครองในช่วงที่อีกฝ่ายมีอำนาจ 

(Shyaka, 2004)ในยุคอาณานิคมช่วงแรกเป็นการปกครองโดยประเทศ

เยอรมันในช่วงปี ค.ศ.1897 แต่เมื่อเยอรมันแพ้สงครามโลกก็ได้หมดอำนาจ

ในการปกครอง  ประเทศเบลเยียมเข้ามาปกครองแทนตั้งแต่ปี ค.ศ. 1918-

1962 โดยให้อำนาจกลุ่มชาติพันธุ์ตุ๊ดซี่ในการปกครองต่อ (Sitkowski, 2006) 

กลุ่มตุ๊ดซี่เป็นผู้นำทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น มีอำนาจทางการเมืองและ

เศรษฐกิจ มีแต่ตุ๊ดซี่เท่านั้นที่เป็นผู้ปกครอง โดยกลุ่มฮูตูเป็นผู้ถูกปกครอง 

ผู้นำฮูตูทั้งหมดถูกปลดออกจากการเป็นผู้นำในชุมชน แม้กระทั่งในโรงเรียน
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ระดับมัธยมศึกษาได้จัดเตรียมไว้ให้ชาวตุ๊ดซ่ีมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงต่อมา  

ก็จะได้ตำแหน่งระดับสูงในการบริหารประเทศ (Shyaka, 2004) นอกจากนี้ 

ตุ ๊ดซี ่จะครอบครองวัวควายมากกว่า 10 ตัวต่อคน ขณะที่ฮูตูจะมีสิทธิ  

ครอบครองวัวควายน้อยกว่า 10 ตัวต่อคน (Clark, 2010) แต่เมื่อเบลเยียม  

ถูกกดดันจากนานาชาติ  และจากฮูตูให้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการปกครอง

ให้เป็นประชาธิปไตยรวมถึงการเรียกร้องเอกราช ประเทศเบลเยียมจึงได้มี

การเปลี่ยนผู้นำมาเป็นกลุ่มฮูตูขึ้นมามีอำนาจแทน และกลุ่มตุ๊ดซี่กลายเป็น

ผู ้ถูกปกครอง นับตั ้งแต่ในช่วงที ่ประเทศรวันดาได้รับเอกราชในเดือน

กรกฎาคม ค.ศ.1962 (Paris, 2004) ภายหลังจากได้รับเอกราช  รัฐบาลฮูตู  

ได้สถาปนาอำนาจและเกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เพื่อตอบโต้การกระทำของ  

ชาวตุ ๊ดซี ่ในอดีต ทำให้ชาวตุ ๊ดซี ่ต้องอพยพออกนอกประเทศประมาณ 

400,000 คน (Waldorf, 2009) ไปยังประเทศคองโก บูรุนดี แทนซาเนีย และ  

อูกันดา ในปี ค.ศ.1961 ผู้นำฮูตู เกรกอร์ คายิบันดา (Gregoire Kayibanda) 

ได้ขึ ้นมาปกครองประเทศ โดยเน้นการเลือกปฏิบัติต่อชาวตุ ๊ดซี ่อย่าง  

ต่อเนื่อง (Sitkowski, 2006) และนำไปสู่การสู้รบกันอย่างต่อเนื่องอีกนับสิบปี  

       

1.4.สถานการณค์วามขดัแยง้และความรนุแรง
ในรวันดาและต่างประเทศ
สงครามกลางเมืองและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในช่วงปีค.ศ.1990-
1994

 ในปี ค.ศ.1990 ชาวตุ๊ดซี่จำนวน 4,000 คน ได้จัดตั้งจัดตั้งกองกำลัง 

the Rwandan Patriotic Front (RPF) (Paris, 2004) และได้พยายามกลับเข้าไป

ยึดอำนาจในประเทศรวันดา แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จ โดย RPF ต้องการ

แบ่งอำนาจในการปกครอง (Power Sharing) และนำผู้ลี้ภัยชาวตุ๊ดซี่กลับสู่
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ประเทศรวันดา ในขณะเดียวกันประธานาธิบดีจูเวนัล ฮับยาริมานา 

(Juvenal Habyarimana) ผู้นำชาวฮูตูถูกกดดันจากนานาประเทศและชาวฮูตู

ให้เปลี่ยนจากการเมืองระบบพรรคเดียว ไปสู่สังคมประชาธิปไตย ข้อเสนอ

ดังกล่าวยังไม่ได้รับการตอบสนอง แต่การสังหารชาวตุ๊ดซี่ยังคงปรากฎ

อย่างต่อเนื่อง และมีการข่มขู่ว่าจะขับไล่ชาวฮูตูออกจากพื้นที่ถ้าให้ที่พักพิง

แก่ชาวตุ๊ดซี่  (Waldorf, 2009)  การต่อสู้ดำเนินต่อไปจนถึงปี ค.ศ.1992 ได้มี

การทำข้อตกลงหยุดยิงโดยการไกล่เกลี่ยจาก the Organization of African 

Unity ภายหลังจากการไกล่เกลี่ยนานนับปี RPF และรัฐบาลฮูตูได้ลงนาม  

ใน Arusha Accord ในเดือนสิงหาคม ค.ศ.1993 (Paris, 2004) 

 ประธานาธิบดีฮับยาริมานาต้องการบริหารประเทศต่อไป  โดยมี

พรรคการเมือง the National Revolutionary Movement for Development 

(NRMD) ซึ่งเป็นพรรคที่มีอำนาจตามกฎหมายตั้งแต่ ค.ศ.1975 ถึง ค.ศ.1990 

และต้องการคงความได้เปรียบทางการเมืองไว้  แต่ก็ถูกกดดันจากแหล่งทุน

ต่างชาติและธนาคารโลก  ว่าจะไม่ให้การสนับสนุนเงินช่วยเหลือรวันดา ถ้า

ไม่ลงนามใน Arusha Accord และการจัดให้มีการเลือกตั้งที่ยุติธรรมและ  

มีเสรี ผู้นำรัฐบาลจึงได้ลงนามในข้อตกลงดังกล่าวด้วยเกรงว่าเงิน

สนับสนุนจากต่างชาติซึ่งมีถึง70เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนจะถูก

ระงับ(Paris,2004)

 Arusha Accord เป็นการแบ่งปันอำนาจในการปกครองกันระหว่าง  

ชาวฮูตูกับตุ๊ดซี่ในด้านการทหาร รวมถึงการให้ผู้ลี้ภัยอพยพกลับประเทศ

รวันดา และจัดให้มีการเลือกตั้งในปี ค.ศ.1995 โดยมีการตรวจสอบโดย  

กองกำลังของนานาชาติเพื่อผลักดันให้ข้อตกลงได้รับการปฏิบัติ การปฏิบัติ

ตามข้อตกลง Arusha Accord นั ้น ทั ้งสองฝ่ายยอมรับให้สหประชาชาติ   

โดย the United Nation  Assistance Mission in Rwanda- UNAMIR เข้ามา
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รักษาสันติภาพด้วยการทำให้เกิดการหยุดยิง และเกิดพื้นที่ปลอดอาวุธ 

(Demilitarized Zone) ในเมืองคิกาลี  (Sitkowski, 2006) 

 

 

 

 

 

 

การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในช่วงเดือนเมษายนถึงกรกฎาคม1994

 แม้ว่าจะมีการลงนามข้อตกลง Arusha Accord แต่ก็มีแรงต้านจากผู้มี

อำนาจของฮูตู  สมาชิกพรรคการเมืองของประธานาธิบดีฮับยาริมานา 

ปฏิเสธการทำตามข้อตกลง ไม่เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรี และต่อมาได้

วางแผนในการกำจัดกลุ่มตุ๊ดซี่ รวมถึงกำจัดกลุ่มฮูตูพวกเดียวกันที่เป็น  

สายกลาง  (Paris, 2004) มีการใช้สื่อ Radio-Television Libres des Milles 

Collines (RTLM) เป็นเครื่องมือทำให้เกิดความเกลียดชังต่อชาวตุ๊ดซี่ สื่อ  

ดังกล่าวนั ้นกระทำโดยระบอบฮูตู โดยเฉพาะตั้งแต่หลังปี ค.ศ.1990 มี

เนื้อหาให้ทำลายล้างชาวตุ๊ดซี่  รวมถึงการปฏิเสธไม่ให้ยอมรับข้อตกลง 

Arusha Accord  จุดที่เป็นข้ออ้างครั้งสำคัญและนำมาสู่การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์

ตุ๊ดซี่คือ เหตุการณ์ที่ประธานาธิบดีฮับยาริมานา เสียชีวิตจากการถูกยิง

เครื่องบินตก ใกล้กับสนามบินคิกาลี คนบนเครื่องบินเสียชีวิตทั้งหมดรวม

ถึงประธานาธิบดีบูรุนดี สถานีวิทยุ Mille Collines เรียกร้องให้มีการล้างแค้น

การเสียชีวิตของประธานาธิบดี (Paris, 2004) มีการโฆษณาชวนเชื่อ ตีตรา

ว่าชาวตุ๊ดซี่เป็นเอธิโอเปียซึ่งต้องการนำระบอบกษัตริย์กลับคืนมา และ

การสังหารชาวตุ๊ดซี่เกิดขึ้นแม้กระทั่งโดยเด็กอายุ10ขวบ

ชาวฮูตูที่สารภาพว่ามีเด็กชาวฮูตู3คนร่วมกันสังหาร

เด็กชาวตุ๊ดซี่โดยใช้มีดเป็นอาวุธ
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ต้องการกำจัดชาวฮูต ู(Waldorf, 2009) ชาวฮูตูหัวรุนแรงกระตุ้นให้สังหาร

ชาวตุ๊ดซี่เพื่อจะได้ยึดทรัพย์สมบัติมาเป็นของชาวฮูตู นำไปสู่บรรยากาศของ

ความหวาดกลัวและความไม่ไว้วางใจระหว่างกันในชุมชน (Shyaka, 2004) 

รัฐบาลฮูตูแจกจ่ายอาวุธให้กับคนในชุมชน โฆษณาชวนเชื่อว่าตุ๊ดซี่เป็น

เหมือนแมลงสาปและงู (Westberg, 2010) และนำมาสู่การฆ่าชาวตุ๊ดซี่และ  

ฮูตูบางส่วนอย่างกว้างขวางทั่วประเทศ มีผู้เสียชีวิตนับล้านคน มีผู้อพยพ

อีกสี ่ล้านคนไปที่ประเทศเพื ่อนบ้าน บูรุนดี แทนซาเนีย ซาอีร์ นับเป็น  

ครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมดก่อนเกิดเหตุการณ์ (Paris, 2004) ประชากร

นับล้านคนได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนอาหารในรวันดา นอกจากนี้มี

ผู ้หญิงถูกข่มขืนประมาณ 250,000 คน มากกว่าครึ่งล้านอพยพไปอยู่ใน

พื้นที่ปลอดภัย (Turqoise Zone) ในทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศรวันดา 

(Kinloch, 1996) การสังหารชาวตุ๊ดซี่เกิดขึ้นแม้กระทั่งโดยเด็กอายุ 10 ขวบ

ชาวฮูตู ที่สารภาพว่ามีเด็กชาวฮูตู 3 คน ร่วมกันสังหารเด็กชาวตุ๊ดซี่โดยใช้

มีดเป็นอาวุธ (Clark, 2010) 

 คนที ่ถูกฆ่านับล้านคนส่วนมากเป็นตุ ๊ดซี ่และพวกฮูตูสายกลางที ่

สนับสนุนชาวตุ๊ดซี่ แม้แต่นายกรัฐมนตรีหญิงอะกาเธ ที่เรียกร้องให้เกิด

สันติภาพก็ถูกปลดออกจากตำแหน่งและถูกฆาตกรรมในวันที่ 7 เมษายน  

ผู้ฆาตกรรมเป็นสมาชิกของ the Rwandan Government Forces และจาก

การ์ดของประธานาธิบดี รวมถึงกองกำลังทหารเยาวชน และอินเตราแฮมเว 

(Interahamwe) การสังหารหมู ่เป็นการวางแผนอย่างเป็นระบบ มีการ

วางแผนล่วงหน้า มีความเชื่อว่าการเสียชีวิตของประธานาธิบดีเป็นเพียง  

ข้ออ้างเพื่อใช้ความรุนแรงเท่านั้น (Sitkowski, 2006)  

 ผู้ถูกกระทำเป็นชาวตุ๊ดซี่และฮูตูสายกลาง ที่รวมชาวฮูตูด้วย เพราะ

กลุ่มฮูตูหัวรุนแรงเชื่อว่าฮูตูสายกลางคอยสนับสนุนชาวตุ๊ดซี่ ผู้กระทำเป็น

ชาวฮูตูในชุมชนที่เป็นเพื่อนบ้านกันกับชาวตุ๊ดซี่ โดยการสนับสนุนจาก  



กระบวนการสันติภาพในรวันดา

สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล

1�

กระบวนการสันติภาพในรวันดา

กองกำลังทหารหลายกลุ ่ม ทั ้ง Forces Army of Rwanda (FAR), the 

Presidential Guard, Rwandan Patriotic Army (RPA) และการวางแผนมาจาก

กลุ่มชนชั้นนำทางการเมือง (Zorbas, 2004) กล่าวได้ว่าคนส่วนใหญ่ของทั้ง

ประเทศได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ครั้งนี้ ไม่เป็นผู้กระทำ ก็เป็นผู้ถูก

กระทำ หรือเป็นเพื่อน เป็นเครือญาติของทั้ง 2 ฝ่าย (Westberg, 2010) 

 ในช่วงเหตุการณ์การฆ่าล้างเผ ่าพันธุ ์ชาวตุ ๊ดซ ี ่ กองกำลังของ

สหประชาชาติ UNAMIR ไม่สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมาย  

เนื่องจากการขาดการสนับสนุนกำลังพล รวมถึงอาวุธ แม้กระทั่งขาดอาหาร

ให้กับทหารอย่างเพียงพอ (Sitkowski, 2006) มีผู้วิจารณ์ว่า UNAMIR ไม่ได้

ประโยชน์อะไรจากการส่งกองกำลังเข้าไปแทรกแซง จึงถอนทหารออกจาก

เมืองคิกาลี คงเหลือทหารไว้เพียง 450 นาย ขณะเดียวกันกองกำลัง 

Rwandan Patriotic Front (RPF) ของชาวตุ๊ดซี่สามารถเข้ายึดเมืองหลวงและ

จัดตั ้งรัฐบาลได้ แต่ก็สูญเสียชาวตุ ๊ดซี ่ไปประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์จาก

เหตุการณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ (Paris, 2004)   

 ต่อมารัฐบาลใหม่ที่นำโดยชาวตุ๊ดซี่  ได้เริ ่มจับกุมผู้ต้องสงสัยเข้าสู่

กระบวนการยุติธรรม จนกระทั่งในเดือนพฤษภาคม ปี ค.ศ. 1995 รัฐบาล

ตุ๊ดซี่ได้หยุดจับผู้ต้องสงสัยเนื่องจากผู้ถูกคุมขังล้นคุก ประมาณ 120,000 

คน อยู่ในคุก  (Westberg, 2010) 

สงครามคองโกในช่วงปีค.ศ.1996-1997,1998-2003

 หลังการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในปี ค.ศ. 1994 กองกำลัง RPF ได้รับชัยชนะ 

กองกำลังของฮูตูได้อพยพไปอยู่ที ่ประเทศซาอีร์ รวมถึงชาวฮูตูมากกว่า   

1 ล้านคน ได้ลี ้ภัยออกจากประเทศรวันดา กองกำลังได้ใช้ฐานประเทศ

ซาอีร์ในค่ายผู้ลี ้ภัยเป็นสถานที่ในการสู้รับกับรัฐบาลตุ๊ดซี่ รัฐบาลซาอีร์  

นำโดยโมบูตู ซึ่งมีความสัมพันธ์กับ ประธานาธิบดีฮับยาริมานาสนับสนุน
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กองกำลังของฮูตู  Forces Army of Rwanda (FAR) และได้ขับไล่ชาวตุ๊ดซี่  

ในประเทศคองโกออกนอกประเทศ  ทำให้เป็นเหตุผลหนึ่งที่รัฐบาลตุ๊ดซี่  

ส่งกองกำลังบุกคองโกในปี ค.ศ.1996 โดยความร่วมมือกับอกัูนดา แองโกลา 

และคาบิลลาซึ่งเป็นผู้นำขบวนการ The Alliance of Democratic Forces for 

the Liberation of Congo-Zaire จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1997 กองกำลังตุ๊ดซี่  

ล้มรัฐบาลโมบูต ูและได้แต่งตั้งคาบิลลาขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีคองโก   

ในสงครามดังกล่าว กองกำลังทหารของรัฐบาลตุ๊ดซี ่ทำลายค่ายผู้ลี ้ภัย  

ในซาอีร์ตะวันออก สังหารชาวรวันดาฮูตูและคองโกหลายหมื่นคน (Waldorf, 

2009)     

 ในปี ค.ศ.1998 คาบิลลาเปลี่ยนจุดยืนกลับมาต่อต้านรัฐบาลตุ๊ดซี่ โดย

สั่งให้ทหารของรัฐบาลตุ๊ดซี่ออกนอกประเทศ และเริ่มกดดันชาวตุ๊ดซี่ใน

คองโก รัฐบาลตุ๊ดซี่ตอบโต้ด้วยการให้การสนับสนุน Rally for Congolese 

Democracy (RCD) ซึ่งเป็นกลุ่มต่อต้านคาบิลลาและรัฐบาลรวันดาได้บุก

ประเทศคองโกอีกครั้งโดยความร่วมมือกับประเทศอูกันดาและบูรุนดี แต่

คราวนี้ ถูกต่อต้านจากแนวร่วมอีกฝ่ายประกอบด้วยประเทศแองโกลา 

นามีเบีย ซิมบับเว การสู้รบมีระยะเวลามากกว่า 5 ปี เป็นสงครามครั้งใหญ่

ที่สุดคนนับล้านพลัดถิ่นและพลเรือนถูกสังหารมากกว่า 3 ล้านคน (Waldorf, 

2009) 

      รัฐบาลแซมเบียเข้ามาไกล่เกลี่ยและมีการลงนามใน Lusaka Peace 

Accord ในเดือนกรกฎาคม  ค.ศ.1999 โดยการไกลเกลี่ยได้ข้อตกลงให้ถอน

กองกำลังทหารออกจากคองโก จัดตั ้งคณะกรรมการการทหารร่วมกัน 

(Jo in t Mi l i t a ry Commiss ion ) และกองกำล ังร ักษาส ันต ิภาพของ

สหประชาชาติ MONUC  และเห็นตรงกันให้ส่งผู้ต้องสงสัยว่ามีการฆ่าล้าง

เผ่าพันธุ ์ไปสู่การพิจารณาในศาลอาญาระหว่างประเทศสำหรับรวันดา 

International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) (Waldorf, 2009) 
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      ในปี ค.ศ.2001 คาบิลลาถูกลอบสังหาร ลูกชายคาบิลลาได้ขึ ้นมา

รักษาการณ์ ประเทศแอฟริกาใต้ได้เข้ามาช่วยกระบวนการพูดคุย นำไปสู่

ข ้อตกลง Sun City Accord ในเด ือนเมษายน ค.ศ.2002 ลงนามโดย  

หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องยกเว้นบางกลุ่ม เช่น Rally for Congolese Democracy 

เป็นต้น ต่อมาในเดือนกรกฎาคม ค.ศ.2002 มีการลงนามใน Pretoria 

Agreement รัฐบาลรวันดาให้คำสัญญาว่าจะถอนกำลังทหารทั ้งหมด  

ออกนอกประเทศคองโก และรัฐบาลคองโกก็ให้คำสัญญาว่าจะปลดอาวุธ

และส่งกองกำลังฮูตูออกนอกประเทศคองโก จำนวน 15,000-20,000 คน   

ต่อมาได้มีการเลือกตั้งโดยโจเซฟ คาบิลลา (Joseph Kabila) ได้รับเลือกตั้ง

เป็นประธานาธิบดี ในปี ค.ศ.2006 การถอนกองกำลังทหารออกจากคองโก

ไม่ได้ยุติการสู้รบในคองโก การสู้รบดำเนินต่อไปใน คิวู ไอตูรี และคาตางกา

เหนือ กองกำลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติยังคงไม่สามารถรักษา

สันติภาพให้เกิดขึ้นได้ (Waldorf, 2009) ในปี ค.ศ.2007 รัฐบาลรวันดาและ

คองโกได้ลงนามข้อตกลงสันติภาพร่วมกันในประเทศเคนยา เพื่อยุติการ  

สู ้รบ นำไปสู ่ส ันติภาพร่วมกันในทวีปแอฟริกา โดยรัฐบาลคองโกจะ

ปลดอาวุธกลุ่ม Forces Army of Rwanda และอินเตราแฮมเว (Interahamwe) 

ของฮูตู และส่งกลับประเทศรวันดา แต่ถ้าใครไม่ประสงค์จะกลับประเทศ

รวันดา จะถูกส่งไปที่ค่ายผู้ลี้ภัยต่อไป (Dagne, 2011) 

กองกำลังทหารของรัฐบาลตุ๊ดซี่ทำลาย

ค่ายผู้ลี้ภัยในซาอีร์ตะวันออก

สังหารชาวรวันดาฮูตูและคองโกหลายหมื่นคน
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การจราจลในตะวันตกเฉียงเหนือของรวันดาปีค.ศ.1997-2001

 การส่งชาวฮูตูที่ไปอยู่คองโกกลับประเทศรวันดาในปี ค.ศ.1996 และ

การล้มล้างอำนาจโมบูตูในปี ค.ศ.1997 ทำให้เกิดสงครามอีกครั้งในประเทศ

รวันดา ในปี ค.ศ.1997 -1999 โดยรัฐบาลตุ๊ดซี่จับกุมผู้นำที่เคยถูกสงสัยว่า

ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ รวมถึง กลุ่ม Forces Army of Rwanda, กลุ่ม Interahamwe 

และผู ้ลี ้ภัยจากตะวันตกเฉียงเหนือของรวันดา รัฐบาลตุ ๊ดซี ่ได้รณรงค์  

ให้สังหารชาวฮูตูนับพันและมีผู ้อพยพนับแสนคน รัฐบาลสามารถปราบ

กลุ่มกองกำลังฮูตูได้ในปี ค.ศ.1999 ผลักดันให้ชาวฮูตูออกนอกประเทศสู่

คองโกอีกครั้ง จนกระทั่งในเดือนพฤษภาคมปี ค.ศ.2001 กองกำลังฮูตูได้บุก

เข้ารวันดา The Army for the Liberation of Rwanda (ALIR) มีฐานอยู่ที ่  

คิวูเหนือ กลุ่มกองกำลังได้พ่ายแพ้และถูกจับประมาณ 1,800 รวมทหารเด็ก 

280 คน  (Waldorf, 2009) 
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ผู้ถูกคุมขังส่วนใหญ่ไม่ได้รับการตั้งข้อกล่าวหา

สภาพความเป็นอยู่ในเรือนจำต่ำกว่าความเป็นมนุษย์

รัฐบาลไม่สามารถดูแลผู้ถูกคุมขังเหล่านี้ได้

ต้องอาศัยการช่วยเหลือด้านอาหารจากครอบครัวของผู้ถูกคุมขัง

ซึ่งเดินทางด้วยเท้ามาที่ศูนย์คุมขัง
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ความรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศรวันดา แทบทุกคน

ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับความรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นผู้กระทำผิด เหยื่อ 

เครือญาติของเหยื่อ (Clark, 2010) และลุกลามไปยังประเทศเพื่อน

บ้านในทวีปแอฟริกา เกิดการสู้รบกันนำมาสู่ความสูญเสียทั้งด้านเศรษฐกิจ

และสังคม กรณีกลุ่มชาติพันธ์ุฮตูแูละตุ๊ดซ่ีในประเทศรวันดา ใช้กระบวนการ 

ใดในการเปลี่ยนผ่านจากสังคมที่เกิดความสูญเสีย ที่มีการสู้รบกันอย่าง

โหดร้าย นำไปสู ่สังคมที่สามารถอยู ่ร่วมกันได้อย่างสันติ การนำมาซึ ่ง  

ความยุติธรรมในระยะเปลี ่ยนผ่าน เพื ่อก้าวข้ามพ้นจากวิกฤตการณ์  

มีหลากหลายวิธี จุดเน้นที่สำคัญคือการลงโทษผู้กระทำผิด (Retributive 

Justice) รวมถึงการให้ผู้กระทำผิดได้สารภาพถึงความผิดที่ได้กระทำไป 

(Confess Their Crimes) นำมาสู่การได้รับความจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  

เพื่อได้รับลดหย่อนการพิจารณาโทษจากศาล นอกจากนี้มีการเยียวยา

ความรู้สึกของผู้สูญเสีย การได้รับการขอโทษ การสำนึกผิดจากผู้กระทำ

การละเมิดสิทธิมนุษยชน การบอกให้รู ้ถึงสถานที่ที ่นำชิ้นส่วนของผู้ถูก

สังหารไปซ่อนไว้ เพื่อจะได้นำศพไปประกอบพิธีกรรมอย่างสมเกียรติ โดยมี

รายละเอียดกลไกในการสร้างความปรองดอง ดังต่อไปนี้  
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2.1.การลงโทษผู้กระทำผิดด้วยกลไกศาล
ยุติธรรมภายในประเทศและระหว่างประเทศ

 การลงโทษผู้กระทำผิดจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวตุ๊ดซี่ ได้ดำเนินการ

ผ่านกลไกต่างๆ ทั้งศาลยุติธรรมภายในประเทศและระหว่างประเทศ    

 2.1.1.ศาลอาญาระหว่างประเทศสำหรับรวันดา
  (TheInternationalCriminalTribunalforRwanda,
  theICTR)

  ศาลอาญาระหว่างประเทศสำหร ับรว ันดาถูกต ั ้งข ึ ้นมา  

ในเดือนพฤศจิกายน ปี ค.ศ. 1994 จากการร ้องขอของรัฐบาลตุ ๊ดซี ่   

ให้สหประชาชาติเข้ามาดำเนินการต่อการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ สหประชาชาติ  

จึงได้จัดตั้งศาลอาญาระหว่างประเทศสำหรับรวันดา สถานที่ตั้งศาลอาญา

ระหว่างประเทศฯ ตั ้งอยู ่ในเมืองอรุชา ประเทศแทนซาเนีย โดยเน้น

พิจารณาคดีเฉพาะการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ในช่วง 1 กรกฎาคม- 31 ธันวาคม 

ค.ศ.1994 (Westberg, 2010) เหตุผลในการจัดต้ังศาลอาญาระหว่างประเทศฯ 

เพื่อ 1) ช่วยกระบวนการสร้างความสมานฉันท์ในรวันดา 2) นำผู้นำระดับสูง 

(High-Ranking) มาเข้าสู่กระบวนการพิจารณาความยุติธรรม 3) เสนอแนะ 

แนวทางการป้องกันมิให้เหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เกิดขึ้นอีก (Zorbas, 2004)  

โดยเริ่มพิจารณาคดีในปี ค.ศ.1997 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก

สหประชาชาติ 245,295,800 ดอลลาร์ จากปี ค.ศ.1994-2008 ใช้งบประมาณ

ประมาณ 1.1 พันล้านดอลลาร์ มีผู ้เปรียบเทียบว่าศาลอาญาระหว่าง

ประเทศสำหรับรวันดา  ตั้งขึ้นมาโดยสหประชาชาต ิไม่ได้จัดตั้งโดยรวันดา 

จึงเป็นประโยชน์ในการทำงานควบคู่กันไปกับศาลยุติธรรมของรวันดา  

(Westberg, 2010)  การพิจารณาคดีของศาลอาญาระหว่างประเทศฯ มีคดี 

23 คดีได้รับการพิจารณาเสร็จสิ้น ในเวลา 10 ปีครึ่ง ซึ่งทำให้ถูกวิจารณ์ว่า

ขาดประสิทธิภาพ พิจารณาได้แต่ผู ้ต้องสงสัยในระดับรองลงไป รวมถึง
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ประชาชนได้รับข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรดังกล่าวน้อยมาก ว่าได้ทำอะไรบ้าง 

และถูกตั้งคำถามเกี่ยวกับการยกเว้นการพิจารณาคดีของกองกำลัง RPF 

ของชาวตุ๊ดซี่  (Waldorf, 2009) นอกจากนี้ ประธานาธิบดีคากาเม (Kagame) 

เห็นว่าศาลอาญาระหว่างประเทศฯ ใช้งบประมาณสูงมาก หมดไปกับการ

จ่ายเงินเดือนให้กับเจ้าหน้าที่ของสหประชาชาติ แต่ได้รับความยุติธรรม

น้อยในแง่ของการพิจารณาคดี (Clark, 2010) 

ที่มา: http://www.unmultimedia.org/s/photo/detail/506/0506431.html  

 

 2.1.2.ศาลยุติธรรมรวันดา
  (TheNationalCourtSystemofRwanda)

        หลังจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ ์ ผู ้พิพากษาและทนายความ  

ถูกสังหาร หรือไม่ก็หลบหนีออกนอกประเทศ กระบวนการยุติธรรมของ

รวันดาประสบปัญหา ได้รับเงินการพิจารณาคดีจำนวนน้อย บางครั้งไม่ได้

รับการจ่ายเงิน ผู ้พิพากษาที่เหลืออยู่ขาดประสบการณ์ แต่รัฐสภาก็ได้  
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แก้ปัญหานี้ด้วยการผ่านกฎหมายในปี ค.ศ.1996 the Organic Law on the 

Organization of Prosecutions for the Crime of Genocide or Crimes against 

Humanity committed between October 1, 1990 and December 31, 1994 

หลังจากผ่านกฎหมายดังกล่าว   ก็มีข้อห่วงใยในการแทรกแซงจากอำนาจ

ทางการเมืองของรัฐบาลตุ๊ดซี่ มีการวิจารณ์ว่ารวันดายังคงโทษการตัดสิน

ให้ประหารชีวิตไว้ ทำให้อาจเกิดความคิดในการล้างแค้นต่อฝ่ายตรงข้าม 

(Zorbas, 2004) ซึ่งต่อมาในปี ค.ศ.2007 รวันดาได้ยกเลิกโทษประหารชีวิต 

 ในปี ค.ศ.2000 ชาวฮูตูถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดมากกว่า 120,000 คน 

อยู่ในกระบวนการยุติธรรม ถูกคุมขังในเรือนจำทั่วประเทศ มีคดีถึง 818,564 

คดี (มีการคาดการณ์ว่าการพิจารณาคดีคงใช้เวลามากกว่า 100 ปีในการ

พิจารณาถ้าใช้ระบบศาลปกติ)  ระหว่างปี ค.ศ.1996-2006 ศาลยุติธรรม

รวันดาพิจารณาคดีเสร็จสิ้นประมาณ 10,000 คน ทำให้ยังคงมีคนที่ยังไม่ได้

รับการพิจารณาอีกนับแสนคน เน่ืองจากขาดทรัพยากร รวมถึงการแทรกแซง 

จากการเมือง (Waldorf, 2009) ในปี ค.ศ.2000 ศาลยุติธรรมพิจารณาคดี  

ได้เพียง 2,500 คดี ไม่ถึง 3 เปอร์เซ็นต์ของคดีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ (Clark, 

2010) ในช่วงต้นป ีค.ศ.1998 ผู้ถูกคมุขงัจำนวน 405 คนตายในเรอืนจำกลาง 

และสองในสามของผู้ถูกคุมขังไม่ได้รับอาหารจากครอบครัว ในปี ค.ศ.2002 

ผู้ถูกคุมขังส่วนใหญ่ไม่ได้รับการตั้งข้อกล่าวหา สภาพความเป็นอยู่ในเรือน

จำต่ำกว่าความเป็นมนุษย์ รัฐบาลไม่สามารถดูแลผู้ถูกคุมขังเหล่านี้ได้ ต้อง

อาศัยการช่วยเหลือด้านอาหารจากครอบครัวของผู้ถูกคุมขัง ซึ่งเดินทาง

ด้วยเท้ามาที่ศูนย์คุมขัง (Zorbas, 2004) จากสภาพปัญหาที่กล่าวมามีการ

เสนอให้ตั้งคณะกรรมการแสวงหาข้อเท็จจริงตามแบบอย่างของประเทศ

แอฟริกาใต้ แต่ในปี ค.ศ.1997 รัฐบาลรวันดาได้ออกมาปฏิเสธไม่ใช้กลไก  

ดังกล่าวเนื่องจากเห็นว่าเป็นการลงโทษที่ไม่เหมาะสมในรูปแบบของการ

เล่าความจริงแลกกับการนิรโทษกรรม (Clark, 2010) 
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2.2ศาลยุติธรรมกาชาชา(TheGacaca
TribunalSystem)กับการลงโทษและสร้าง
ความปรองดอง

ที่มา:http://theagapeway.wordpress.com/2012/04/04/traditional-conflict-transformation-mechanisms-in-

different-african-societies  

 

 กาชาชามีความหมายว่าหญ้าเล็ก (Small Grass) ศาลกาชาชาจึงมัก  

ได้รับการกล่าวถึงว่าเป็นความยุติธรรมบนผืนหญ้า (Westberg, 2010)   

ศาลยุติธรรมกาชาชาตั้งขึ้นมาจากสภาพปัญหาศาลยุติธรรมของรวันดา  

ไม่สามารถพิจารณาคดีได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มีผู้ถูกคุมขัง  

รอการพิจารณาคดีมากกว่า 100,000 คน มีค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ถูกคุมขัง 

20 ล้านดอลลาร์ต่อปี (Clark, 2010) ในปี ค.ศ.1998 มีการเสนอให้ตั้งศาล

แบบดั้งเดิมในชุมชนคือศาลยุติธรรมกาชาชา  เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาของ

กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก โดยให้คนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วม  
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ในการแก้ไขปัญหา และเป็นการให้ความสำคัญกับภูมิปัญญาดั้งเดิมใน

ชุมชน (จุดเน้นจะไม่นิรโทษกรรมให้กับผู้สารภาพแต่จะลดหย่อนโทษให้)  

(Zorbas, 2004) ศาลกาชาชาจัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญของประเทศรวันดา   

ปี ค.ศ.2003 และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญปี 2001 Organic Law NO 

40/2000 OF 26/01/2001  Setting Up Gacaca Jurisdictions And Organizing 

Prosecutions For Offences Consulting The Crime Of Genocide Or Crimes 

Against Humanity Committed Between October 1, 1990 And December 

31, 1994  ศาลกาชาชาไม่ได้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อแทนศาลยุติธรรมในประเทศ 

แต่ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยลดความกดดันจากคดีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่ยังคงรอ

การพิจารณาอีกเป็นจำนวนมาก โดยคดีที่มีการกล่าวหาบุคคลสำคัญว่ามี

ส่วนเกี่ยวข้องกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ก็จะยังคงเป็นหน้าที่ของศาลยุติธรรม

และศาลอาญาระหว่างประเทศฯ  (Clark, 2010) 

 เป้าหมายของศาลกาชาชาคือ 1) ค้นหาความจริงว่าเกิดอะไรขึ ้น   

2) สร้างวัฒนธรรมให้ผู้กระทำผิดต้องได้รับโทษ  3) สร้างความสมานฉันท์

ให้เกิดขึ้นและสร้างความเป็นเอกภาพ ในเดือนตุลาคม 2001 รัฐบาลเริ่ม

กระบวนการคัดเลือกผู้พิพากษาศาลกาชาชาจำนวน 260,000 คน โดย

พิจารณาจากคุณธรรม และความไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ 

ซึ่งถูกคัดเลือกโดยคนในชุมชนกันเอง ในปี ค.ศ.2009 มีศาลกาชาชา 12,013 

แห่ง และมีผู ้พิพากษา 169,442 คน (Westberg, 2010) ศาลกาชาชาเริ ่ม

กระบวนการทั่วประเทศในปี 2006 องค์ประกอบของศาลกาชาชาจะเป็นคน

รุ่นใหม่มิได้เป็นผู้อาวุโสในชุมชน รวมถึงมีสุภาพสตรีรวมอยู่ด้วย (Waldorf, 

2009) ประมาณ 35-40 เปอร์เซ็นต์ของผู้พิพากษาทั้งหมด ผู้พิพากษาจะต้อง

ไม่เป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือนักการเมือง เพ่ือให้กระบวนการของศาลกาชาชา 

ไม่ถูกแทรกแซงจากทางภาครัฐและฝ่ายการเมือง (Clark, 2010) 
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 จุดแข็งของศาลกาชาชาคือกระบวนการพิจารณามักจะเกิดขึ ้นใน

สถานที่ที ่มีการกล่าวหากันในระดับหมู่บ้านซึ่งเป็นการลดต้นทุนในการ  

เดินทางได้ ผู้พิพากษาได้รับการจ่ายค่าจ้างไม่มาก ไม่เหมือนกับจ่ายให้กับ

ผู้พิพากษาในศาลยุติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งทำให้คดีได้รับการพิจารณา

ได้อย่างไม่ชักช้า มิเช่นนั้นอาจต้องใช้เวลานานนับร้อยปีถึงจะพิพากษา

เสร็จและไม่ต้องทำให้ผู ้ต้องสงสัยอยู ่ในคุกเป็นภาระให้กับส่วนกลาง   

และทำให้ขาดแรงงานในการทำเกษตรกรรม ในป ีค.ศ.2009 ศาลกาชาชา

พิจารณาคดี 1.1 ล้านคดีเสร็จสิ้น เปรียบเทียบกับศาลยุติธรรม ปี 1997-

2004 พิจารณาได้เพียง 10,026 คดี และศาลอาญาระหว่างประเทศฯ   

ที่พิจารณาได้เพียง 50 คดี (Westberg, 2010)  นอกจากนี้ผู้ที่กระทำผิดต้อง

ได้รับโทษ แม้ว่าการลงโทษจะลดลงไปตามการสารภาพ (Zorbas, 2004) 

เช่นการลดโทษลงไปครึ่งหนึ่ง  แต่จุดอ่อนของศาลกาชาชามีผู้วิจารณ์ว่า

เน้นไปที่การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ต่อชาวตุ๊ดซี่ แต่ไม่เน้นพิจารณานำกองกำลัง 

Rawandan Patriotic Front ของตุ๊ดซี่ที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อชาวฮูตูขึ้นสู่

การพิจารณาในศาลกาชาชา  

 

 

 

 

 

 กระบวนการที่ใช้ในการสร้างความสมานฉันท์และการเยียวยาโดยให้

เหยื ่อได้แสดงตัวว่าเป็นผู ้กระทำผิด และขอโทษ โดยให้ทั ้งเหยื ่อและ  

ผู ้กระทำได้มาพบกันทุกสัปดาห์ในชุมชน ตรงนี ้จะมีความเหมือนกับ  

คณะกรรมการแสวงหาความจริงเพื ่อความสมานฉันท์ของแอฟริกาใต้   

แม้ว่าการรับฟังเรื่องราวความโหดร้ายที่เกิดขึ้นต่อครอบครัวของตนเอง

จะเป็นสิ่งที่รับได้ยากแต่ก็ยังคงมีคนต้องการไปร่วมในศาลกาชาชา

เพื่อรับรู้ความจริงที่เกิดขึ้นเพื่อรู้ถึงสถานที่นำศพของเหยื่อไปทิ้ง

จะได้นำมาประกอบพิธีกรรมให้ถูกต้อง
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ในด้านของความจริงว่ามีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ ์เกิดขึ ้นอย่างไร ถ้าใคร

สารภาพก่อนถูกกล่าวโทษ จะได้รับลดหย่อนการลงโทษ แต่ประสบการณ์

แอฟริกาใต้จะแตกต่างออกไปคือ มีการนิรโทษกรรมแลกกับการพูดความ

จริง (Zorbas, 2004) กระบวนการที่ได้ใช้เป็นการให้เหยื่อได้เรียนรู้ความจริง

ของการเสียชีวิตของคนในครอบครัว รวมถึงได้รับทราบถึงสถานที่ที่ถูกนำ

ศพไปทิ้ง และให้โอกาสผู้กระทำผิดได้สารภาพถึงเหตุการณ์ที่ได้กระทำ 

แสดงความสำนึกผิดและขอรับการให้อภัยจากชุมชน ซึ่งผู้พิพากษาก็จะ  

พ ิพากษาโดยลดโทษให้ก ับผู ้กระทำผิดด ังกล ่าว ศาลกาชาชาเป ็น

กระบวนการที่เน้นการสานเสวนา การรับฟังกันเพื่อนำไปสู่ความปรองดอง 

และเป็นที่สำหรับการมาแก้ปัญหาร่วมกัน เพื่อสร้างครอบครัวที่แตกสลาย

กลับขึ้นมาใหม่ แม้ว่าการรับฟังเรื่องราวความโหดร้ายที่เกิดขึ้นต่อครอบครัว

ของตนเองจะเป็นสิ่งที ่รับได้ยาก แต่ก็ยังคงมีคนต้องการไปร่วมในศาล  

กาชาชาเพื่อรับรู้ความจริงที่เกิดขึ้น เพื่อรู้ถึงสถานที่นำศพของเหยื่อไปทิ้ง 

จะได้นำมาประกอบพิธีกรรมให้ถูกต้อง อย่างไรก็ตามก็มีผู ้สูญเสียที่ไม่

อยากมาร่วมกระบวนการเพราะไม่อยากเผชิญหน้ากับผู้กระทำผิด (Clark, 

2010) 

 กระบวนการพิจารณาคดีผู ้พิพากษาจะอ่านคำพิพากษาในชุมชน   

ซึ่งสมาชิกในชุมชนจะได้ยินทั้งผู้กล่าวหา ผู้ถูกกล่าวหา การพิพากษาจะ  

ขึ้นอยู่กับลักษณะของการฆาตกรรม ความจงใจในการฆาตกรรม โทษที่ได้

ร ับจะมีความแตกต่างกันไป บางกรณีเป็นโทษของการบริการชุมชน 

(Community Service) เช่น การสร้างถนน สร้างบ้าน โดยไม่ต้องได้รับโทษ  

จำคุก กระบวนการจะให้สมาชิกในชุมชน เหยื่อ กล่าวหาผู้กระทำผิด และ

ฟังการชี้แจงจากผู้ถูกกล่าวหา ผู้พิพากษาเป็นสมาชิกในชุมชน บรรยากาศ

จะเน้นให้ผู้กระทำผิดจริงๆ ยอมรับในสิ่งที่ได้ทำลงไป และสัญญาว่าจะไม่

ทำให้เกิดขึ้นอีก เพราะเป็นการต้องมาพิสูจน์ความผิดต่อหน้าคนในชุมชน  
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สังคมรวันดาให้ความสำคัญกับครอบครัว  และชุมชนก็เป็นส่วนขยายของ

ครอบครัว  รวมถึงเพื่อทำให้ทั ้งชุมชนไม่ลืมกับสิ่งที ่เกิดขึ ้น (Westberg, 

2010)   

 ภายหลังจากการรับโทษแล้ว การฟื ้นคืนดีปรากฏเมื ่อผู ้ถูกคุมขัง  

พ้นโทษและได้กลับคืนสู่ชุมชน โดยต้องไปเจอกับเหยื่อ ทั้งชุมชนจะรับ  

ผิดชอบร่วมกันในการฟื้นคืนดี เมื่อผู้กระทำผิดได้กลับสู่ชุมชนจะต้องแก้ไข

กับสิ่งที่ได้ทำให้คนอื่นเจ็บปวด เช่น การไปเป็นแรงงานทำงานให้ผู้ตกเป็น

เหยื่อ หรือการจ่ายเงินชดเชยให้ ระบบศาลกาชาชาช่วยให้เหยื่อดำรงอยู่ได้

ต่อไป และบังคับให้ผู้กระทำผิดต้องได้รับผลจากการกระทำที่ได้ทำลงไป 

ชุมชนจะเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างมาก จากการรับรู้ รับฟังในการพิจารณาคดี 

ได้เห็นผู้กระทำผิดมาสารภาพ และร่วมกำหนดอนาคตของผู้กระทำผิดใน

อนาคต เป็นกระบวนการที่ทำให้ผู ้กระทำผิดและเหยื่อได้มานั่งร่วมกัน 

เป็นการเปิดพื้นที่ที่ยากมากในการที่ทั้งสองฝ่ายจะได้มาพบกัน มีโอกาสจะ

ได้คุยกัน และเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน เหยื่อและญาติต้องการรับรู้ความจริงว่า

เกิดอะไรขึ้นกับคนที่รัก โดยการสารภาพจากผู้กระทำผิด เขาต้องการให้  

ผู้กระทำผิดขอโทษ หรือเสนอว่าจะทำงานชดใช้ จะช่วยมาซ่อมแซมหลังคา

บ้าน หรือบริการต่อชุมชน  เป็นการเปิดพื้นที่ให้ได้คุยกันว่าจะช่วยกันทำ

อะไรต่อไป การอยู่ร่วมกันต่อไปในอนาคต  มีการสร้างความปรองดองใน

สถานศึกษา แม้ว่าจะทำใจได้ยากในการอยู่ร่วมกับคนที่สังหารคนที่รักของ

ตนไป แต่คนสังหารยังอยู่ แต่สถานศึกษาก็เน้นให้อยู่ร่วมกันให้ได้ต่อไปใน

อนาคต และเน้นย้ำการให้อภัย เพราะต้องอยู ่ร ่วมกันต่อไปในอนาคต  

อีกนาน  (Westberg, 2010)   
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2.3คณะกรรมการเพื่อความเป็นเอกภาพและ
ปรองดอง(TheNat ionalUn i tyand
ReconciliationCommission-NURC)

 ภายหลังจากเหตุการณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในปี ค.ศ.1994 ทำให้เกิด

การจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อความเป็นเอกภาพฯ ในเดือนมีนาคม 1999 

แก้ไขเพิ่มเติมปี 2002 Law NO 35/2002 of 14/11/2002  Modifying And 

Complementing Law NO 03/99 Of 12/03/1999 Setting Up The National 

Unity And Reconciliation Commission  

      ต่อมา ประเทศรวันดาได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 

2003 ซึ่งมีบทบัญญัติที่กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเพื่อความ

เป็นเอกภาพฯ ไว้ในมาตรา 178     

อำนาจหน้าที่

 1. จัดเตรียมและประสานการจัดโปรแกรมเพื่อการสร้างความเป็น

เอกภาพและความปรองดองของชาติ  

 2. พัฒนาวิธีการและเครื่องมือต่างๆในการสร้างความเป็นเอกภาพ

และความปรองดองของชาวรวันดา 

 3. ให้การศึกษาเกี ่ยวกับการสร้างความเป็นเอกภาพและความ  

ปรองดอง   

 4. ดำเนินการศึกษาวิจัย จัดเวทีพูดคุย และผลิตสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับ

สันติภาพ ความเป็นเอกภาพและความปรองดองของชาติ  

 5. เสนอแนะมาตรการเพื่อลดการแบ่งแยกของชาวรวันดา 

 6. ประณามและต่อสู้กับการกระทำและข้อความใดๆ ที่นำไปสู่การ

เลือกปฏิบัติ และความเกลียดชัง 
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 7. จัดทำรายงานประจำปีและรายงานสถานการณ์ความเป็น

เอกภาพและความปรองดอง 

 8. ติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและหลักการความเป็นเอกภาพ

และความปรองดองของสถาบัน ผู้นำต่างๆ และประชาชน   

 แนวคิดของคณะกรรมการเพื่อความเป็นเอกภาพฯ จะไม่เน้นเฉพาะ

การสร้างความปรองดองและความเป็นเอกภาพเฉพาะในช่วงเหตุการณ์การ

ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์  แต่จะเน้นประวัติศาสตร์และเหตุการณ์ต่างๆ ที่ส่งผล  

ต่อความรุนแรงในสังคมรวันดา (Shyaka, 2004) 

 การดำเนินงานของคณะกรรมการเพื่อความเป็นเอกภาพและ

ปรองดอง(Shyaka,2004)

 คณะกรรมการเพื่อความเป็นเอกภาพฯ ได้จัดประชุมระดับชาติ 3 ครั้ง 

ในช ่วงเด ือนต ุลาคม ป ี ค.ศ.2000 เด ือนต ุลาคม ป ี ค.ศ.2002 และ

พฤษภาคม ค.ศ.2004  

 การประชุมครั้งแรกวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมครั้งแรกเป็นการ

พูดคุยกันถึงความเป็นเอกภาพและความปรองดองในรวันดา สาเหตุของ

ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น สถานการณ์ในปัจจุบัน และอุปสรรคที่จะนำไปสู่การ

สร้างความเป็นเอกภาพ จุดเน้นมี 4 ประเด็นคือ ปัญหาของการปกครอง

และผู้นำ  ปัญหาความยุติธรรม ปัญหาความยากจนและปัญหาการสอน

ประวัติศาสตร์ในรวันดา  

 การประชุมครั้งที่สอง มีการพูดคุยกันใน 7 ประเด็นคือ ความเป็น

เอกภาพและความปรองดอง (ผลลัพธ์) ประชาธิปไตย กระบวนการกระจาย

อำนาจ ความยุติธรรมในรวันดาและศาลกาชาชา การลดความยากจน 

รัฐธรรมนูญใหม่ในการสร้างหลักนิติธรรม ยุทธศาสตร์เพื่อนำไปสู่สันติภาพ 

การสร้างความมั่นคงในรวันดาและในทวีปแอฟริกา  
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 การประชุมครั้งที่สาม เป็นการพูดคุยใน 2 ประเด็น คือการเปลี่ยน

ผ่านสังคมภายหลังจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ ์ ด้วยการสร้างความเป็น

พลเมืองและระบบศาลกาชาชา  

 นอกจากนี้ คณะกรรมการเพื่อความเป็นเอกภาพฯ จัดค่ายเพื่อความ

ปรองดอง รู้จักกันในนามอินแกนโด (Ingandos) จัดขึ้นเพื่อคืนผู้ลี้ภัยจาก

ประเทศคองโก และสู่สังคม รวมถึงกลุ่มขบวนการที่ยอมวางอาวุธ ผู้ที่รอด

จากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ ์ และได้ขยายกลุ ่มเป้าหมายไปสู ่ พลเร ือน   

นักศึกษา นักโทษจากเรือนจำ เพื ่อการให้ความรู ้และพูดคุยเกี ่ยวกับ  

การสร้างความปรองดองและความเป็นเอกภาพก่อนกลับคืนสู่สังคม ค่ายที่

ใหญ่ที่สุดที่สอนเรื่องสันติภาพ การสร้างความปรองดอง และความเป็น  

อันหนึ่งเดียวกัน คือเอ็นคัมบา (Nkumba) สนับสนุนโดย United Nations 

Development Programmed (UNDP) และ the Department for International 

Development (DFID) ได้สนับสนุนงบประมาณ 10,670,000 ดอลลาร์ให้กับ

คณะกรรมการ NURC เนื้อหาการเรียนการสอน เช่น ประวัติศาสตร์ทั่วไป

ของรวันดา ศาลกาชาชา  ความขัดแย้งภายในประเทศ สิทธิมนุษยชน 

ประวัติศาสตร์ของเผ่าพันธุ์รวันดา เป็นต้น (Paulson, 2011) อินแกนโดเป็น

เครื่องมือในการสร้างความปรองดองในชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศซึ่งดำเนิน

การโดยชุมชน โดยการร่วมมือกับคณะกรรมการเพื่อความเป็นเอกภาพฯ 

บรรยากาศในการฟื้นคืนดี

เด็กทั้งสองกลุ่มชาติพันธุ์ตีกลองและร่วมร้องเพลง

เธอให้อภัยและเห็นว่าคนที่สังหารครอบครัวเธอ

เป็นบุคคลธรรมดาไม่ได้เป็นอาชญากรอีกต่อไป
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โดยมีจำนวนผู ้ เข ้าร ่วมแต่ละครั ้งประมาณ 300-400 คน ระยะเวลา   

3 สัปดาห์ถึง 2 เดือน ขึ้นอยู่กับเวลาและเนื้อหา  (Nantulya, 2005)  จุดร่วม

ในการสอนของแต่ละค่ายคือไม่ให้ชาวรวันดาแบ่งแยกกันอีกต่อไป ไม่ให้

ทำตามนโยบายที่เบลเยียมได้แบ่งแยกและปกครองไว้เป็น 3 กลุ่มชาติพันธุ์

คือ ฮูตู ตุ๊ดซี่ และทวา แต่มีเพียงชาวรวันดาเท่านั้น (Clark, 2010)  

 

2.4.การชดเชย(Reparation)

 หลังจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ 13 ปี รัฐบาลยังไม่ได้ตั้งกองทุนสำหรับ

เหยื่อการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ เจตนารมณ์ของการตั้งกองทุนจะมีขึ้นสำหรับ

เหยื่อและผู้ถูกกระทำ แต่อุปสรรคที่เกิดขึ้นคือการขาดงบประมาณของ

ประเทศรวันดา เนื่องจากต้องใช้งบประมาณในการชดเชยรายละประมาณ 

23,000 ดอลลาร์ กฎหมายการชดเชยให้กับผู้เสียหายดังกล่าวจึงไม่ผ่าน  

การพิจารณาด้วยเกรงว่าจะไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้ แต่แม้ว่า  

จะไม่มีกองทุนเงินชดเชย ศาลกาชาชาก็ได้กำหนดให้มีการชดเชยต่อผู้ที่ถูก

กระทำ  เช่น กรณีผู้ที่สูญเสียทรัพย์สิน ถ้าผู้กระทำผิดไม่สามารถจ่ายคืน

ทรัพย์สินที่เอาไปได้ ก็ให้ทำงานชดใช้หนี้ หรือมาตรการทางสัญลักษณ์ โดย

ผู้ที่ให้การสารภาพว่ากระทำผิด จะต้องเปิดเผยว่าสถานที่ใดที่ได้กระทำลง

ไปในช่วงการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ถ้าต้องการได้รับการลดโทษ ไม่ว่าจะเป็นการ

ที่ผู้กระทำได้นำชิ้นส่วนไปทิ้งตามที่ต่างๆ ในส้วม ร่องน้ำ เนินเขา เพราะว่า

ผู้รอดจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นอกจากต้องการเงินชดเชยแล้ว ต้องการรู้ว่า

ศพของผู้ที ่จากไปอยู่สถานที่ใด จะได้นำมาประกอบพิธีฝังให้สมเกียรติ   

ซ ึ ่งศาลกาชาชาสามารถทำให้รู ้สถานที ่ซ ่อนและนำศพไปทำพิธ ีได ้  

(Waldorf, 2009) 

 โปรแกรมการปลดอาวุธ ปลดประจำการและการกลับคืนสู ่สังคม 

(Disarmament, demobilization and reintegration Program : DDR)  เน้นให้
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อดีตกองกำลังทหารของทั้ง 2 กลุ่มชาติพันธุ์ ปลดอาวุธ  ปลดประจำการ 

และสามารถกลับคืนสู่สังคมได้ โดยไม่ต้องรับโทษ ซึ่งเป็นโปรแกรมตั้งแต่ปี 

ค.ศ.1995-2007  มีระยะเวลาประมาณ 12 ปี  โดยเฉพาะให้ทหารเด็กจะได้

รับโอกาสในการกลับคืนสู ่สังคม ทหารประมาณ 54,000 นายตั ้งแต่ปี 

ค.ศ.1995 ปลดประจำการและกลับคืนสู ่ส ังคม โดยมี The Rwandan 

Demobilization and Reintegration Commission (RDRC) ทำหน้าที่พิจารณา

การปลดประจำการและกลับคืนสู่สังคมของทหารทั้งสองฝ่ายในสองช่วงคือ 

1997-2001 และ 2002-2007 ในช่วงแรกกองกำลัง Rwandan Patriotic Army 

(RPA) 18,692 นาย ได้รับการปลดประจำการและกลับคืนสู่สังคม โดยมี  

เงินช่วยเหลือจากต่างชาติและรัฐบาลรวันดา ในช่วงที่สอง เป็นการปลด

ประจำการและกลับคืนสู่สังคมจากการสู้รบใน 7 ประเทศที่ได้รับผลกระทบ

จากสงครามคองโก คือ แองโกลา บูรุนดี รวันดา อูกันดา สาธารณรัฐ

แอฟริกากลาง โดยปลดประจำการ 350,000 นายในช่วง 5 ปี สำหรับรวันดา

ได้ใช้งบประมาณในช่วงนี้ 57.3 ล้านดอลลาร์ โดยมีกองกำลัง Rwandan 

Defence Force (RDF) และ Forces Army of Rwanda (FAR) รวมทั ้งสิ ้น 

20,039 นาย ในช่วงปี ค.ศ. 2002-2006 กองกำลัง RDF จะได้รับเงินช่วยเหลือ 

การปลดประจำการสามเท่าของเงินเดือนๆสุดท้าย รวมถึงได้รับการอบรม

ในการปลดประจำการ ในเรื่องประวัติศาสตร์รวันดา การศึกษา สร้างความ

เป็นเอกภาพและสมานฉันท์ และการเงิน (Waldorf, 2009)  

 

2.5.การจัดการกับความทรงจำ(Memory)

 การสร้างความทรงจำ เพื่อจดจำกับสิ่งที่เกิดขึ้นกระทำได้โดยการสร้าง

พิพิธภัณฑ์และอนุสรณ์สถาน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างภาพยนตร ์วรรณกรรม 

การประกาศเป็นวันหยุดแห่งชาติ การจัดการกับความทรงจำของส่วนรวม 

เช่น เก็บกระดูกของเหยื่อไว้บนโต๊ะ และชั้นวางของ หรือเก็บชิ้นส่วนที่เหลือ
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ไว้ในที่เกิดเหตุเดิม เพื่อทำให้ชาวรวันดาเห็นทุกวัน รวมถึง ได้กำหนดวัน

ชาติเพื่อระลึกถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นสำหรับเหยื่อที่ถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ ์ 

ทุกปีจะมีการเลือกสถานที่ใหม่ที่เคยมีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้น จะมี

การขุดศพขึ้นมา และทำพิธีศพอย่างเป็นทางการ ประธานาธิบดีจะเป็นผู้นำ

ทำพิธี ถ่ายทอดออกอากาศทางโทรทัศน์และวิทยุ โดยเป็นการทำพิธี  

ทั ่วประเทศ สถานีวิทยุและโทรทัศน์จัดสรรเวลาให้กับข่าวการฆ่าล้าง  

เผ่าพันธุ์ โดยเฉพาะในเดือนเมษายน เป็นเดือนที่กำหนดจัดงานขึ้นเพราะ

เป็นเดือนแห่งความสูญเสีย แต่อุปสรรคที่เกิดขึ้นคือ  มุมมองของชาวฮูตูกับ

ตุ ๊ดซี ่แตกต่างกันในการจัดการกับความทรงจำ ฮูตูบางคนมองว่าการ

กำหนดให้เป็นวันชาติ เป็นอุปสรรคในการสร้างเอกภาพ การลืมอดีตน่าจะ

เป็นหนทางที่ดีกว่าการจำเหตุการณ์ในอดีต ขณะที่ตุ ๊ดซี ่บางส่วนก็เห็น

ว่าการจดจำและพูดถึงเป็นประเด็นทางศีลธรรมที่จำเป็นต้องจัดขึ้น (Zorbas, 

2004)  

ที่มา: http://www.marcellison.com/blog/?cat=7  
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2.6หมู่บ้านสมานฉันท์(Reconcil iation
Village)

 หมู่บ้านสมานฉันท์เกิดขึ้นโดยการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การ

พัฒนาเอกชน Prison Fellowship International และองค์กรเครือข่าย   

ดำเนินการจัดตั้งหมู่บ้านสมานฉันท์เป็นการอยู่ร่วมกันระหว่างชาวฮูตูและ

ตุ ๊ดซี ่ ยกตัวอย่างกรณี ชาวตุ ๊ดซี ่ชื ่อแจ็คเคอลีน มูคามานา (Jaqueline 

Mukamana)  ในช่วงปี ค.ศ.1994 ครอบครัวเธอถูกสังหารจำนวน 12 คน 

โดยกลุ่มฮูตูในหมู่บ้าน ใช้มีดและดาบเป็นอาวุธ ในตอนนั้นเธอไม่ได้อยู่ใน

บ้านโดยได้ไปรีดนมวัวที่อื่น จึงรอดจากการถูกสังหาร ต่อมาในปี ค.ศ.2005 

มูคามานาได้ถูกคัดเล ือกให้ไปอยู ่ท ี ่หมู ่บ ้านสมานฉันท์ทางตอนใต้   

30 กิโลเมตรจากเมืองหลวง บนเง่ือนไขท่ีท้ังผูก้ระทำและผูถ้กูกระทำ สมัครใจ 

เห็นด้วยว่าจะอยู ่ร่วมกัน ในปัจจุบัน มูคามานาได้อาศัยอยู ่ร่วมกันกับ  

ผู ้ที ่เคยสังหารครอบครัวของเธอ แต่ก่อนที ่จะมาอยู ่ร ่วมกันได้ ต้องมี

กระบวนการการขอรับการให้อภัย โดยผูท่ี้เคยกระทำผิดขออภัยต่อมคูามานา 

และได้บอกถึงสถานที ่ท ี ่ได ้นำศพไปทิ ้งไว ้ เพื ่อจะได้นำศพไปทำพิธ ี 

บรรยากาศในการฟื ้นคืนดี เด็กทั ้งสองกลุ ่มชาติพันธุ ์ตีกลองและร่วม  

ร้องเพลง เธอให้อภัยและเห็นว่าคนที ่สังหารครอบครัวเธอเป็นบุคคล

ธรรมดาไม่ได้เป็นอาชญากรอีกต่อไป สำหรับเฟเดอริค คาซิเกเวโม 

(Fredrick Kazigewemo) เคยสังหารตุ๊ดซี่ โดยได้จัดตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อสังหาร

ตุ๊ดซี่ ใช้อาวุธต่างๆ ดาบ มีด หอก โดยอ้างว่าได้ไปล่าสังหารเพราะรัฐบาล

บอกว่าตุ๊ดซี่เป็นศัตรู เป็นการโฆษณาชวนเชื่อว่าตุ๊ดซี่เป็นคนเลวและสมควร

จะถูกสังหาร แม้แต่ในโรงเรียน ในห้องเรียนฮูตูบอกให้ตุ๊ดซี่ยืนขึ้นเพื่อจะได้

จำหน้าได้ คาซิเกเวโม ได้รับโทษ 8 ปีครึ่งในเรือนจำ ได้ออกจากเรือนจำ  

ในปี ค.ศ. 2003 เมื่ออยู่ในเรือนจำเขาได้เขียนหนังสือถึงครอบครัวเหยื่อ 

และเมื่อได้รับการปล่อยตัวเขาได้ไปหาครอบครัวของเหยื่อที่บ้านและขอรับ
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การให้อภัยจากเขา ในหมู่บ้านสมานฉันท์ สถานการณ์ในปัจจุบันทั้งผู้ถูก

กระทำและผู้กระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้ทำเกษตรกรรมร่วมกัน  

 โดยได้รับการสนับสนุนแพะ วัว ไก่และสัตว์ต่างๆ  (Baddorf, 2010)  

   

2.7สาระสำคญัของกระบวนการและขอ้ตกลง
ในการสร้างความปรองดอง

 ความพยายามในการสร้างสันติภาพในประเทศรวันดามีมาอย่าง  

ต่อเนื ่องตั ้งแต่ก่อนเกิดเหตุการณ์โศกนาฏกรรมของมวลมนุษยชาติใน

รวันดา สลับกับการสู้รบและพยายามขึ้นมามีอำนาจทางปกครองระหว่าง   

2 กลุ่มชาติพันธุ์ ข้อตกลงสันติภาพมีทั้งในช่วงก่อนเกิดเหตุการณ์การฆ่า

ล้างเผ่าพันธุ์ชาวตุ๊ดซี่ และภายหลังจากเหตุการณ์โศกนาฏกรรม   

ข้อตกลงTheArushaAccords

 ก่อนที่จะเกิดข้อตกลง Arusha Accords รัฐบาลฮูตูมีอำนาจในการ

ปกครองประเทศ ชาวตุ๊ดซี่ใช้วิธีการต่อสู้กับอำนาจรัฐด้วยการสะสมกำลังสู้

รบจากต่างประเทศ ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ.1992 กองกำลัง Rwandan 

Patriotic Front (RPF)  และรัฐบาลฮูตูได้ลงนามในข้อตกลงหยุดยิง ข้อตกลง

สุดท้ายของ Arusha Accords ได้ลงนามในเดือนสิงหาคม ค.ศ.1993 โดยมี

การกดดันจากแหล่งทุนต่างชาติว่าจะตัดการสนับสนุนงบประมาณ ถ้า

ประธานาธิบดีฮับยาริมานาขัดขวางการปฏิบัติตามข้อตกลง Arusha 

Accords เป็นการแบ่งอำนาจระหว่างรัฐบาลฮูตูกับกองกำลัง RPF รวมถึงให้

กองกำลังของสหประชาชาติ เข้าไปปฏิบัติภารกิจนำโดย UNAMIR โดย

จำกัดภารกิจที่การลดอาวุธ ภายใต้ข้อตกลงกำหนดให้กองกำลัง RPF ของ

ตุ๊ดซี่ได้เข้าร่วมในกองทัพรวันดาจำนวน 19,000 คน และตำรวจจำนวน 

6,000 คนเข ้าร ่วมเป ็นตำรวจของประเทศ รวมทั ้งหมดเป ็นจำนวน   
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40 เปอร์เซ็นต์ของทหารและตำรวจรวันดา (Waldorf, 2009) ข้อตกลง

สันติภาพดังกล่าวยึดหลักแบ่งปันอำนาจ (Power Sharing) ในดา้นกองกำลัง   

 สาระสำคัญของ Arusha Accords คือการให้ผู้ลี้ภัยกลับคืนสู่ประเทศ 

การยกเลิกการระดมพล และการเลือกตั้งเพื่อหาผู้นำประเทศในปี ค.ศ.1995 

โดยการตรวจสอบของกองกำลังสหประชาชาติเพื่อผลักดันให้ข้อตกลงได้รับ

การปฏิบัติ (Sitkowski, 2006) กลไกของสหประชาชาติ UNAMIR I ได้ถูกตั้ง

ข ึ ้นมาในปี ค.ศ.1993 ขยายการทำหน้าที ่ไปถึงกรกฎาคม ค.ศ.1994   

มีกองกำลังทหาร 2,519 กองทหาร จาก 23 ประเทศ แต่ก็ไม่สามารถ

ป้องกันการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ได้ เช่น กองกำลังทหารเบลเยียมถูกฆ่าตายไป 

10 นาย ประเทศเบลเยียมก็ถอนกำลังทหารออกไป ต่อมากลไกของ

สหประชาชาติ UNAMIR II จัดตั้งขึ้นในกลางเดือนพฤษภาคม ค.ศ.1994 

กองกำลัง 5,500 กองกำลังได้รับการประกาศให้เข้าไปช่วงปกป้องผู้ลี้ภัย

และช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม แต่ก็ติดขัดในทางปฏิบัติจากรัฐบาลต่างๆ ที่

ไม่ได้ส่งกองกำลังเข้าไปช่วย และไม่มีการสนับสนุนด้านอุปกรณ์ทางการ

ทหารจากรัฐบาลต่างๆ อย่างเพียงพอ ผลคือไม่สามารถหยุดยั้งการฆ่าล้าง

เผ่าพันธุ์ได้ ยังคงเกิดความรุนแรงอย่างต่อเนื่องทั้งการสังหารผู้นำทาง  

การเมืองและพลเรือนต่อมาสหประชาชาติอนุญาตให้ฝรั่งเศสเข้าไปปฏิบัติ

การซึ่งใช้ชื ่อว่า Turquoise Operation สามเดือนหลังจากที่มีการฆ่าล้าง  

เผ่าพันธุ์ และสร้างพื้นที่ปลอดภัย Turquoise Zone ในตะวันตกเฉียงใต้  

ของรวันดา เพื่อจะได้ไม่ต้องมีการลี้ภัยเพิ่มไปที่ประเทศซาอีร์และบูรุนดี   

ปฏิบัติการนี้ทำในช่วงที่กลไกสหประชาชาติ UNAMIR II ยังส่งกองกำลังมา

ไม่ครบถ้วน (Kinloch, 1996)   

 ข้อตกลง Arusha Accords ต้องถูกยกเลิกไป จากสถานการณ์การ  

สูญเสียชีวิตของประธานาธิบดีรวันดาชาวฮูตูที่เครื่องบินถูกยิงตก นำมาสู่

การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในช่วงปี ค.ศ. 1994 แต่กองกำลัง RPF ของชาวตุ๊ดซี่ 
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สามารถเข้ายึดเมืองหลวงไว้ได้และจัดตั้งรัฐบาลใหม่ขึ้นมา แต่ก็สูญเสีย

ชาวตุ๊ดซี่ไปประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ของประชากรตุ๊ดซี่ (Paris, 2004)  

ข้อตกลงTheLusakaAccord

 ภายหลังจากที่รัฐบาลตุ๊ดซี่ขึ ้นมามีอำนาจปกครองประเทศ ชาวฮูตู  

ได้ตั้งกองกำลังที่ต่างประเทศเพื่อสู้รบกับรัฐบาล ได้มีความพยายามให้ทั้ง

สองฝ่ายยุติการสู้รบ  โดยทั้งสองฝ่ายร่วมลงนามใน The Lusaka Accord   

ในปี ค.ศ.1999  สาระสำคัญคือการสร้างกลไก Joint Military Commission 

(JMC) โดยมีผู ้แทนจากรัฐที ่เกี ่ยวข้อง และมีสหประชาชาติเข้ามาร่วม

ปลดอาวุธ โดยได้ตั้ง the UN Organization Mission in Congo (MONUC) แต่

สุดท้ายคณะกรรมการ JMC ก็ไม่ได้ประชุมกันสม่ำเสมอ  รวมถึง MONUC 

ก็มีความล่าช้าในการเข้าไปดำเนินการ ทำให้ทั้งรัฐบาลตุ๊ดซี่และคาบิลา  

ผู้นำฝ่ายฮูตูยังคงสะสมกองกำลังกันต่อไป การสู้รบก็ยังคงดำเนินต่อไป   

ข้อตกลงThePretoriaAccord

 จากสถานการณ์ที่รัฐบาลตุ๊ดซี่ต้องการปราบปรามกองกำลังของฮูตู  

ท ี ่อยู ่ต ่างประเทศ จึงได้ส ่งกำลังทหารเข ้าไปสู ้รบในประเทศคองโก   

จนกระทั่ง ในปี ค.ศ.2002 มีการลงนามร่วมกันระหว่างรัฐบาลรวันดากับ

คองโก ข้อตกลงคือทหารของรัฐบาลรวันดา (ตุ ๊ดซี ่) ถอนกำลังออกจาก

ประเทศคองโก แลกกับการให้รัฐบาลคองโกขับไล่กลุ่มขบวนการฮูตูออก

จากคองโก และสร้างกลไก Third- Party Verification Mechanism (TPVM) 

ตรวจสอบการทำตามข้อตกลง โดยมีการกดดันจากสหรัฐอเมริกาให้ดำเนิน

การตามข้อตกลง ผลคือ ผู้นำกลุ่มขบวนการฮูตูถูกจับส่งไปรับการพิจารณา

คดีที่ศาลอาญาระหว่างประเทศสำหรับระวันดา และประเทศคองโกเลิกให้

ที ่พักพิงขบวนการฮูตู  แต่แม้ว่าจะมีข้อตกลง Pretoria Agreement ให้

ปลดอาวุธและส่งกลับกองกำลังฮูตูมาที่รวันดา ก็ยังมีกองกำลัง 8000-
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16,000 คนอยู ่ในคองโกตะวันออก โดยกองกำลังชื ่อ Forces for the 

Democratic Liberation of Rwanda (FDLR) ซึ่งมีผู้นำบางคนเกี่ยวข้องกับการ

ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ แต่ส่วนใหญ่ยังเด็กเกินไปที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์

ดังกล่าว (Waldorf, 2009) 
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RWANDA

ปัจจัยที่เอื้อต่อความสำเร็จ
ในการสร้างความปรองดองในรวันดา3
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การเปิดพื้นที่ให้ทั้งสองฝ่ายได้มาพบกัน

มีโอกาสจะได้คุยกันและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน

เหยื่อและญาติต้องการรับรู้ความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนที่รัก

โดยการสารภาพจากผู้กระทำผิดเขาต้องการให้ผู้กระทำผิดขอโทษ

หรือเสนอว่าจะทำงานชดใช้
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ประเทศรวันดาได้สั่งสมความไม่เป็นธรรมในการปกครองมานับ

ร้อยปีตั ้งแต่ยุคจักรวรรดินิยมที ่ปกครองรวันดาโดยประเทศ

เยอรมนีและเบลเยียม โดยยุคแรกเป็นยุคของชาวตุ๊ดซี ่ครอง

อำนาจ แต่เมื่อรวันดาได้รับเอกราชชาวฮูตูสลับขึ้นมาปกครอง จนกระทั่ง

เกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวตุ๊ดซี่นับล้านคน รัฐบาลตุ๊ดซี่ซึ่งเป็นประชากร

ส่วนน้อยกลับขึ้นมามีอำนาจ  จะเห็นได้ว่าการสร้างความปรองดองใน

ประเทศรวันดามิใช่เกิดขึ้นได้โดยง่าย จากปัญหาความไม่เป็นธรรมในด้าน

ต่างๆ และเหตุการณ์การสูญเสียครั ้งสำคัญของโลก ความสำเร็จที่เห็น  

ได้ชัดเจนคือการหยุดการสู้รบระหว่างเผ่าพันธุ์ และการนำผู้กระทำผิด  

มาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรม โดยเมื่อผู้กระทำผิดถูกลงโทษแล้ว

สามารถกลับคืนสู่สังคมได้ สามารถอยู่ร่วมกันได้ต่อไปในสังคม แม้กระทั่ง

การอยู่ร่วมกันในหมู่บ้านเดียวกันระหว่างผู้กระทำและผู้ถูกกระทำ ปัจจัย

แห่งความสำเร็จในการสร้างความปรองดองระดับหนึ ่งน่าจะประกอบ  

ไปด้วย  

      

3.1.กระบวนการยุติธรรมสมานฉันท์โดยศาล
กาชาชา

 กระบวนการของศาลกาชาชาในช่วงก่อนการพิพากษาคดี เป็นการให้

เหยื่อและผู้เสียหายได้เรียนรู้ความจริงของการเสียชีวิตของคนในครอบครัว 

และให้โอกาสผู้กระทำผิดได้สารภาพถึงเหตุการณ์ที่ได้กระทำ โดยแสดง

ความสำนึกผิดและขอรับการให้อภัยจากชุมชน เมื่อผ่านกระบวนการนี้แล้ว 

ศาลชุมชนกาชาชาก็จะพิพากษาลดโทษให้ผู้กระทำผิดขึ้นอยู่กับการกระทำ

ผิดที ่ได้ทำลงไป นอกจากนี ้ ศาลกาชาชาได้ใช้กระบวนการยุติธรรม

สมานฉันท์ภายหลังจากการรับโทษแล้ว การฟื้นคืนดีปรากฏเมื่อผู้ถูกคุมขัง

พ้นโทษและได้กลับคืนสู่ชุมชน โดยต้องไปเจอกับเหยื่อ ทั้งชุมชนจะรับ  
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ผิดชอบร่วมกันในการฟื้นคืนด ีเมื่อผู้กระทำผิดได้กลับสู่ชุมชนจะต้องแก้ไข

กับสิ่งที่ได้ทำให้คนอื่นเจ็บปวด ใช้กระบวนการที่ทำให้ผู้กระทำผิดและเหยื่อ

ได้มานั่งร่วมกัน เป็นการเปิดพื้นที่ ให้ทั้งสองฝ่ายได้มาพบกัน มีโอกาสจะได้

คุยกัน และเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน เหยื่อและญาติต้องการรับรู้ความจริงว่า

เกิดอะไรขึ้นกับคนที่รัก โดยการสารภาพจากผู้กระทำผิด เขาต้องการให้  

ผู้กระทำผิดขอโทษ หรือเสนอว่าจะทำงานชดใช้ นอกจากที่กล่าวมา ศาล

กาชาชาสามารถแก้ไขปัญหาคนล้นศุก คดีล้นศาล เพราะว่าความยุติธรรม

ที่ล่าช้า คือการปฏิเสธความยุติธรรม จากสภาพที่เกิดขึ้นมีผู้ถูกคุมขังล้นคุก 

ประมาณ 120,000 คน ถูกคุมขังในเรือนจำทั่วประเทศ  มีคดีถึง 818,564 

คดี ซึ่งคงใช้เวลามากกว่า 100 ปี ในการพิจารณาถ้าใช้ระบบศาลยุติธรรม

ปกติ  ในปี ค.ศ.2009 ศาลกาชาชาพิจารณาคดี 1.1 ล้านคดีที่คั่งค้างจาก

เหตุการณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เสร็จสิ้น ระบบศาลกาชาชาทำให้ลดสภาพ

ปัญหาการเสียชีวิตในเรือนจำ ปัญหาความเป็นอยู่ในเรือนจำต่ำกว่าความ

เป็นมนุษย์ 

 

3.2.การผลักดันให้เกิดความเป็นเอกภาพและ
ความปรองดองในสังคมโดยคณะกรรมการ
เพื่อความเป็นเอกภาพและปรองดอง

 คณะกรรมการดังกล่าว ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ทั ้งวิจัย อบรม และ

ประชุม  เพื่อวิเคราะห์ถึงรากเหง้าของปัญหา กระบวนการและกลไกในการ

สร้างความเป็นเอกภาพและความปรองดองให้เกิดขึ้น โดยปฏิเสธการยั่วยุ

ให้เกิดความรุนแรงในทุกรูปแบบ โดยร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในสังคม 

นอกจากนี้ได้จัดค่ายอินแกนโด เพื่อคืนผู้ลี ้ภัยสู่สังคมให้สามารถใช้ชีวิต  

ได้อย่างปกติเหมือนคนธรรมดาทั่วไป ด้วยการให้ความรู้และทักษะในด้าน

การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ โดยได้ขยายการอบรมและแลกเปลี่ยนความรู้ไปสู่
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กลุ่มเป้าหมายที่กว้างขวางขึ้นเพื่อกระเพื่อมให้ทั ้งสังคมครุ่นคิดถึงการ  

ข้ามพ้นอดีตอันเจ็บปวดไปสู่อนาคตอันสดใสร่วมกัน   

 

3.3.การส่งเสริมและสนับสนุนจากองค์การ
พัฒนาเอกชนในการจัดตั้งหมู่บ้านสมานฉันท์

 องค์การพัฒนาเอกชนเช่น Prison Fellowship International ส่งเสริมให้

ผู้ที่เคยกระทำผิดได้มาอยู่ร่วมกันกับผู้ถูกกระทำบนพื้นฐานความสมัครใจ

ว่าจะอยู่ร่วมกัน แต่ก่อนที่จะมาอยู่ร่วมกันได ้ต้องมีกระบวนการการขอรับ

การให้อภัย โดยผู้ที่เคยกระทำผิดขออภัยต่อผู้ถูกกระทำ และญาติ โดยได้

บอกถึงสถานที่ที่ได้นำศพไปทิ้งไว้ เพื่อจะได้นำศพไปทำพิธี และเมื่อผ่าน

กระบวนการเยียวยาแล้ว ได้อาศัยอยู่ร่วมกันต่อไปในหมู่บ้านสมานฉันท์  

 

3.4.การกดดันจากฝ่ายที่สามให้เกิดสันติภาพ

 สหประชาชาติและสหรัฐอเมริกา กดดันให้รวันดายุติการสู้รบ นำไปสู่

การลงนามและทำตามบันทึกข้อตกลง The Pretoria Accord ยุติการสู้รบใน

ประเทศคองโก โดยให้รวันดาถอนทหารออกจากประเทศคองโก และให้

รัฐบาลคองโกส่งกลุ่มขบวนการฮูตูขึ้นสู่กระบวนการยุติธรรม โดยถ้าไม่ทำ

ตามข้อตกลงสันติภาพก็จะไม่ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณจากแหล่ง

ทุนต่างชาติ    

 

3.5.ช่องทางในการกลับคืนสู่สังคม

 มีการจัดทำโปรแกรมการปลดอาวุธ ปลดประจำการและการกลับคืนสู่

สังคม (Disarmament, demobilization and reintegration Program) (DDR)  

เน้นให้อดีตกองกำลังทหารของทั้ง 2 กลุ่มชาติพันธุ์ ปลดอาวุธ ปลดประจำ
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การ และสามารถกลับคืนสู่สังคมได้ โดยไม่ต้องรับโทษ ซึ่งเป็นโปรแกรมตั้ง

แต่ปี ค.ศ.1995-2007 มีระยะเวลาประมาณ 12 ปี โดยมีงบประมาณช่วย

เหลือจากรัฐบาลรวันดาและต่างประเทศ โดยมีทหารประมาณ  54,000 

นายตั้งแต่ปี 1995 ปลดประจำการและกลับคืนสู่สังคม 

 

เน้นให้อดีตกองกำลังทหารของทั้ง2กลุ่มชาติพันธุ์

ปลดอาวุธปลดประจำการและสามารถกลับคืนสู่สังคมได้

โดยไม่ต้องรับโทษ
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RWANDA

บทสรุป:
บทเรียนสำหรับสังคมไทย4
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กรณีประเทศรวันดามีคนเสียชีวิตมหาศาลนับล้านคน

แต่สุดท้ายก็จบลงด้วยการพูดคุย
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4.1.ความรุนแรงไม่ ใช่ทางออก:ต้องหา
ทางออกร่วมกันของคนในสังคม

 การสู้รบระหว่าง 2 กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศรวันดานั้น ต่อมาเกิดการ

ลุกลามบานปลายไปสู่ประเทศคองโกอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งมีคนเสียชีวิต

หลายล้านคน รัฐบาลตุ๊ดซี่ไม่สามารถเอาชนะ ปราบปรามชาวฮูตูได้อย่าง

เบ็ดเสร็จเด็ดขาด แต่ละฝ่ายต่างก็มีพันธมิตรสนับสนุนการสู้รบ บางช่วง

สถานการณ์การสู้รบเบาบางลงไป แต่ก็มีเหตุการณ์ความรุนแรงสลับอย่าง

ต่อเนื่อง สุดท้ายความรุนแรงก็ยุติลงได้ด้วยการตกลงร่วมกัน การพูดคุย

เพื ่อยุติการหยุดยิงและมุ ่งหน้าสู ่อนาคตร่วมกัน โดยมีคนกลางจาก

สหประชาชาติเข้ามาให้การช่วยเหลือกระบวนการ เมื่อเชื่อมโยงมาที่สังคม

ไทยจะเห็นได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกรณีความเห็นต่างทางการเมือง ไม่ได้มี

การสู ้รบ ติดอาวุธอย่างชัดเจนดังเช่นกลุ ่มขบวนการในรวันดา โดยมี

เหตุการณ์ความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตไม่กี่ครั้ง และไม่ได้ขยายแนวร่วมไปสู้

รบกันในต่างประเทศ แต่มีความสูญเสียเกิดขึ้นในประเทศไทยจากการ

ปะทะกันอย่างรุนแรงระหว่างกลุ่ม นปช.และเจ้าหน้าที่ทหารในช่วงเดือน

มีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2553 มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 91 ราย และ  

มีผู ้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า 1,800 ราย (สถาบันพระปกเกล้า, 2555) การ  

เสียชีวิตและบาดเจ็บดังที่กล่าวมา มีสถานการณ์ความรุนแรงต่ำกว่าใน

รวันดามาก แต่ความรู ้สึกเกลียดชังซึ ่งกันและกันเริ ่มปรากฏขึ ้นและมี  

แนวโน้มยังคงดำรงอยู ่ กรณีประเทศรวันดามีคนเสียชีวิตมหาศาลนับ  

ล้านคน แต่สุดท้ายก็จบลงด้วยการพูดคุย การทำบันทึกข้อตกลงสันติภาพ

และการลงโทษผู้กระทำผิดด้วยศาลกาชาชา การสู้รบไม่สามารถนำไปสู่

ชัยชนะได้อย่างเด็ดขาด ดังนั้นในกรณีของประเทศไทย การสู้รบก็ไม่ใช่  

คำตอบ และไม่น่าจะเป็นการยากเกินไปถ้าจะมีกระบวนการพูดคุย นำไปสู่

ความปรองดองร่วมกันได้ในสังคมไทย  
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4.2.ขจัดความรุนแรงทางวัฒนธรรมจากสื่อ
ต่างๆ

 การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวตุ๊ดซี่นับล้านคนนั้นมิใช่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ แต่

เกิดจากการวางแผนและกระตุ้นอย่างเป็นระบบ มีการบ่มเพาะความรู้สึก

เกลียดชังว่าอีกฝ่ายเปรียบเสมือนแมลงสาบที่มีค่าต่ำกว่าความเป็นมนุษย์ 

สามารถทำการสังหารได้ ผ่านทางสื่อต่างๆ รวมทั้งสถานีวิทยุ เมื่อได้รับการ

กระตุ้นประกอบกับความรู้สึกที่ชาวฮูตูรู ้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมใน

ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองจากชาวตุ๊ดซี่ จึงนำไปสู่ความโหดร้าย

น่าสะพรึงกลัว ที่พลเรือนฆ่ากันเองโดยใช้มีด ดาบเป็นอาวุธ สำหรับสังคม

ไทยเกิดความสูญเสียในเหตุการณ์ความเห็นต่างทางการเมืองในช่วง 8 ปี   

ที่ผ่านมาประมาณ 100 คน ส่วนใหญ่สูญเสียชีวิตจากการกระทำโดยรัฐ 

และมีบางส่วนจากการสังหารกันเองโดยพลเรือน สิ่งที่น่าหวาดกลัวคือการ

สังหารกันเองโดยพลเรือนซึ่งแม้ว่ามีเพียงไม่กี่ราย ก็ต้องมีการขจัดเงื่อนไขที่

สำคัญที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความรุนแรงคือความรู้สึกว่าไม่เป็นธรรม  

ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมถึงป้องกัน/ขจัดการกระตุ้นให้

เกิดความรู้สึกเกลียดชังว่าอีกฝ่ายมีคุณค่าต่ำกว่าความเป็นมนุษย์ ปัจจุบัน

สังคมไทยมีสื่อเสรีมากยิ่งขึ้น มีทั้งสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวอย่างเป็นกลาง 

และสื่อมวลชนที่แบ่งขั้วแยกข้างนำเสนอข้อมูลเพียงด้านบวกเพียงด้าน

เดียวของฝ่ายที่ตนเองสนับสนุน นำเสนอแต่ข้าวด้านลบของฝ่ายตรงข้าม 

และมีบางสื่อที่กระตุ้นให้เกิดความรู้สึกเกลียดชังอีกฝ่าย แต่สถานการณ์

ความรุนแรงยังไม่มากถึงขั้นทำให้รู้สึกว่าอีกฝ่ายต่ำกว่าความเป็นมนุษย์ที่

ต้องกำจัดให้หมดสิ้นไป การนำเสนอข่าวยังไม่ถึงขั้นทำให้รู้สึกว่าอีกฝ่าย

เป็นแมลงสาบหรือเป็นงูที่ไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้อีกต่อไป อย่างไรก็ตาม 

สื่อใดที่ยั่วยุหรือส่งเสริมให้เกลียดชังและเกิดความใช้รุนแรง

จำเป็นต้องให้ทั้งสังคมเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ติดตามตรวจสอบ



กระบวนการสันติภาพในรวันดา

สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล

��

กระบวนการสันติภาพในรวันดา

อย่างใกล้ชิดและมีมาตรการต่างๆจากทั้งสังคมในการปรับเปลี่ยน

ให้นำเสนอข่าวในด้านที่สร้างสรรค์













 

4.3.ความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับการเยียวยาและ
การแสดงความรับผิดชอบ

 ในประเทศรวันดาหลังจากเกิดความสูญเสียชีวิตนับล้านคน ได้รับการ

จัดการด้วยวิธีการและกลไกที ่หลากหลายเพื ่อนำไปสู ่ความปรองดอง  

ทั ้งศาลอาญาระหว่างประเทศ ศาลยุติธรรม และที ่เห็นได้ชัดเจนคือ

กระบวนการยุติธรรมสมานฉันท์ด้วยการตั้งศาลพิเศษในชุมชนคือศาล  

กาชาชา ขึ้นมาแก้ปัญหาคดีล้นศาล คนล้นคุก และใช้กระบวนการเยียวยา

ความรู้สึก จิตวิญญาณซึ่งกันและกันของผู้กระทำผิดและคนที่ถูกกระทำ   

นำไปสู่การรู้ความจริงที่เกิดขึ้น และการให้อภัยจากผู้ถูกกระทำ สามารถอยู่

ร่วมกันต่อไปได้แม้กระทั่งการอยู่ร่วมกันต่อไปในหมู่บ้านเดียวกัน โดย  

ศาลกาชาชาก็มิได้ทำงานเพียงลำพัง แต่มีการสนับสนุนจากรัฐบาล รวมถึง

แหล่งทุนต่างชาติ และองค์การพัฒนาเอกชนของต่างชาติผลักดันให้

สันติภาพเกิดขึ ้นในรวันดา แม้กระทั ่งการกดดันจากสหประชาชาติให้  

คู่กรณีทำสัญญาสันติภาพยุติการสู้รบ ในประเทศไทย เมื่อเกิดเหตุการณ์

การจะเลือกใช้แนวทางใดก็ตามที่สำคัญคือ

จะต้องเกิดขึ้นจากการเห็นพ้องต้องกัน

ของคนในสังคมเราเอง
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ความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากหลายๆ เหตุการณ์ความขัดแย้ง

ทางการเมืองไทยที่ผ่านมา ก็จำเป็นต้องให้ผู้กระทำผิดได้รับผิดชอบต่อสิ่งที่

ตนเองได้กระทำ (การแสดงความรับผิดชอบทำได้ในหลายรูปแบบ)   

ผ่านทางวิธีการต่างๆ ซึ่งยังไม่ได้ข้อสรุปว่าสังคมไทยจะใช้ทางเลือกใดใน

การแสดงความรับผิดชอบและขับเคลื่อนประเทศไปสู่สังคมที่สามารถ  

อยู ่ ร ่วมก ันได ้ท ่ามกลางความแตกต ่างหลากหลาย ต ัวอย ่างเช ่น 

กระบวนการยุติธรรมในระบบปกติที่มีอยู่ลงโทษผู้กระทำผิด หรือการ  

ใช้แนวคิดของกระบวนการยุติธรรมสมานฉันท์ที่ให้ผู ้กระทำผิดและ  

ผู้เสียหายได้มาพูดคุยกัน มาเยียวยาความรู้สึก มารับรู้อารมณ์ ทัศนคติซึ่ง

กันและกัน โดยใช้กระบวนการที่รับฟังกันอย่างแท้จริง มีบรรยากาศที่เอื้อให้

เกิดความรู้สึกปลอดภัยและเต็มใจในการพูดคุยกัน อันจะนำไปสู่ความ

เข้าใจกัน และแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้กระทำผิดไป และการให้

อภัยจากผู้ถูกกระทำ นำมาสู่ความสัมพันธ์อันดีต่อกันมากยิ่งขึ้น เมื่อได้

ผ่านกระบวนการเยียวยาความรู้สึกกันไปแล้ว การพิจารณาโทษก็ยังคงเป็น

หน้าที่ของผู้พิพากษาในกระบวนการปกติต่อไป ซึ่งสังคมไทยก็ได้มีการใช้

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในสังคมไทยอยู่แล้ว โดยเฉพาะในคดี

อาญาอันยอมความได้ หรือจะเน้นการให้อภัยโดยยึดหลักศาสนา การจะ

เลือกใช้แนวทางใดก็ตามที่สำคัญคือจะต้องเกิดขึ้นจากการเห็นพ้อง

ต้องกันของคนในสังคมเราเอง สำหรับการเยียวยาสามารถกระทำได้

ในหลายรูปแบบเช่นกันทั้งการชดเชยชดให้กับผู้เสียหาย เช่น การ

จ่ายเงินให้แก่ผู้เสียหาย การชดเชยทางจิตใจ อาจทำได้โดยการรักษา

ทางการแพทย์ การสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้เสียหาย เป็นต้น สำหรับการ

เยียวยาเงินให้กับผู้ได้รับผลกระทบทางการเมืองอยู่ในขั้นตอนที่รัฐบาล

กำลังดำเนินการจ่ายเงินให้แก่ผู้เสียหาย  
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4.4.การจัดการกับความจริงที่เกิดขึ้น

 ประเทศระวันดาใช้วิธีการในการค้นหาความจริงและเปิดเผยความจริง

ที่เกิดขึ้นโดยตั้งศาลกาชาชาโดยกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ เปิดโอกาส

ให้ผู้กระทำผิดได้มาเล่าความจริงถึงเหตุการณ์ที่ได้กระทำลงไปให้เหยื่อและ

ท้ังชุมชนได้รับรู ้พร้อมกับการขอโทษแสงความสำนึกผิด และเม่ือผูพิ้พากษา 

ศาลกาชาชาได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้วก็จะทำการพิพากษาโดยลดหย่อน

โทษให้กับผู้มาเปิดเผยความจริง กล่าวได้ว่า คนในชุมชนจะได้รู้ถึงความ

จริงที่เกิดขึ้น และผู้กระทำผิดก็ยอมเล่าความจริงที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดเพื่อ

แลกกับการได้รับการลดหย่อนโทษที่ได้ทำลงไป  

 การจัดการกับความจริงของเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคม

ไทย ควรดำเนินการตามที่สถาบันพระปกเกล้า (2555) ได้นำเสนอไว้ใน

รายงานการวิจัยการสร้างความปรองดองแห่งชาติ ซึ่งมีข้อเสนอแนะให้ 

 1) เปิดเผยข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ความรุนแรงที ่เกิดขึ ้นต่อ

สาธารณะภายในเงื่อนไขของเวลาที่เหมาะสม 

 2) การกำหนดให้การเปิดเผยข้อเท็จจริง เป็นการศึกษาเพ่ือเรียบเรียง 

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต 

 3) จะต้องไม่มีการระบุตัวบุคคลในเหตุการณ์ต่างๆ 

 4) วัตถุประสงค์ของการเปิดเผยความจริง ต้องเป็นไปเพื่อให้ศึกษา

ปรากฏการณ์เพื่อให้สังคมได้เรียนรู้บทเรียนที่เกิดขึ้นในอดีต และ

เป็นการสร้างฉันทามติร่วมกันหามาตรการเพื่อป้องกันมิให้เกิด

เหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีกในอนาคต 

 5) สนับสนุนส่งเสริมบทบาทของ คณะกรรมการอิสระตรวจสอบ

และค้นหาความจริงเพ่ือการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) ให้ดำเนินการ 
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ค้นหาความจริงของเหตุการณ์รุนแรงที่นำมาซึ่งความสูญเสียให้

แล้วเสร็จภายในระยะเวลาหกเดือน1 

 6) หน่วยงานของรัฐจะต้องให้ความร่วมมือกับ คอป.ในการตรวจสอบ 

ค้นหาความจริง ต้องมีการกำหนดงบประมาณให้เพิ่มมากขึ้น

และเพิ่มบุคลากรที่จำเป็น 

 

4.5.ทางออกของประเทศเกิดจากทั้งสังคม
ด้วยการพูดคุย

 การสร้างสังคมที่นำไปสู่ความปรองดองคงมิสามารถกระทำได้โดย

หน่วยงานใดหรือคนใดคนหนึ่งเพียงลำพัง  กรณีประเทศรวันดาเองก็มี

หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ องค์การพัฒนาเอกชน ประเทศต่างๆ รวมถึง

สหประชาชาติเข้ามาให้การช่วยเหลือสนับสนุน และมีการหาข้อตกลง  

ร่วมกันถึงวิธีการ และแนวทางในการสร้างความปรองดอง จนกระทั่งได้ข้อ

สรุปว่าจะต้องหาทางทำให้รวันดารวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้ ไม่มีการ

แบ่งแยกเขา แบ่งแยกเราอีกต่อไป มีแต่ชาวรวันดาเท่านั้น สำหรับสังคม

ไทยในการแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานที่ควรจะเข้ามาทำให้เกิด

ความปรองดองในสังคมไทย ควรเป็นการดำเนินการจากภายใน

ประเทศไทยเองสิ่งที่สำคัญคือการก้าวข้ามพ้นปัญหาซึ่งเปรียบ

เหมือนหลุมดำไปได้นั้นจะต้องเกิดขึ้นจากความเห็นพ้องต้องกัน

ของสังคมเราเองทั้งจากผู้นำในระดับบนที่มีอำนาจตัดสินใจทาง

 1 บทความนี้ได้เขียนขึ้นก่อนที่คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อ

การปรองดองแห่งชาติ (คอป.) จะนำเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์เมื่อวันที่ 17 กันยายน 

2555 ซึ่งข้อเสนอของ คอป.มีความสอดคล้องกับบทความนี้ ในเรื่องของการเปิดเผยความ

จริงแล้วทุกฝ่ายต้องไม่ขยายผลนำไปสู่ความรุนแรง 
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การเมืองและระดับล่างที่ เกิดจากภาคประชาสังคมสำหรับ

กระบวนการพูดคุยหรือการสานเสวนาควรดำเนินการพูดคุยทั้งใน

ระดับบนและระดับล่าง ระดับบนคือระดับตัวแทนทางการเมืองและกลุ่ม

ผู ้มีส่วนได้เสียโดยตรง โดยหาผู ้แทนที ่ทุกฝ่ายให้การยอมรับร่วมเป็น  

คณะกรรมการหรือคณะทำงาน โดยมีหน้าที่ในการเอื้ออำนวยให้เกิดการ

พูดคุยเป็นหลัก ไม่ได้มีอำนาจตัดสินใจหรือชี้นำการตัดสินใจได้ แต่ช่วย

สร้างบรรยากาศให้ผู้นำระดับบนได้มาสานเสวนา มาฟังกัน มาเข้าใจความ

รู้สึกซึ่งกันและกัน มาหาทางออกของประเทศชาติร่วมกัน สำหรับในระดับ

ล่างเป็นการพูดคุยกับภาคประชาชน เพื่อสร้างบรรยากาศให้ทั้งสังคมไทย

ตระหนักว่าถึงเวลาแล้วสำหรับการสร้างความปรองดองของคนในชาติ   

โดยให้คนทั้งชาติได้เข้ามามีส่วนร่วมกำหนดอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน   

สิ่งที่นำเสนอจากพลังประชาชน จะทำให้ประชาชนรู้สึกเป็นเจ้าของ และ  

มีความหวงแหนผลักดันให้ประเทศไทยก้าวพ้นจากความรุนแรง ในปัจจุบัน

มีภาคส่วนต่างๆ ได้พยายามจัดทำเวทีประชาชนเพื่อสร้างความเข้าอก

เข้าใจกันและหาทางออกร่วมกันสู่อนาคตที่พึงปรารถนา ถ้าหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ต่อเนื่องจริงจัง ก็น่าจะเป็นแสง

สว่างที่ปลายอุโมงค์ให้กับสังคมไทยได้ 

 

4.6.บันทึกข้อตกลงไม่ใช่คำตอบสุดท้าย

 การลงนามในข้อตกลงสันติภาพ หรือการทำสัญญากันจากการไกล่

เกลี ่ยคนกลางที ่เป็นลายลักษณ์อักษรไม่ได้หมายความว่าจะนำไปสู ่

สันติภาพได้อย่างยั ่งยืนเสมอไป กรณีรวันดามีการลงนามในข้อตกลง

สันติภาพหลายครั้ง แต่ก็มีการละเมิดข้อตกลงด้วยข้ออ้างต่างๆ การสู้รบยัง

คงดำเนินต่อไป ทั้งสองฝ่ายต่างสะสมกองกำลังจากต่างประเทศ แม้กระทั่ง

การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ภายหลังจากการลงนามใน Arusha Accord การตกลง
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กันเฉพาะกลุ่มผู้นำเพียงบางกลุ่มจึงไม่เพียงพอในการนำมาสู่สันติภาพ  

อย่างยั่งยืน มิเช่นนั้นการสู้รบก็จะดำเนินการต่อไป กระบวนการสันติภาพ

จะเกิดได้ต้องเกิดจากการพูดคุยกันทั้งสังคมเพื่อนำมาสู่ความปรองดอง

อย่างยั่งยืน ประเทศรวันดาสามารถก้าวพ้นสภาพความรุนแรงไปได้ ก็ด้วย

การตกลงกันของทั้งสังคมในการนำพารวันดาออกจากวังวนของความ

รุนแรงบทเรียนสำหรับประเทศไทยที่พึงนำมาพิจารณาก็คือไม่ควร

รีบร้อนเน้นแต่การลงนามหรือหาข้อตกลงกันให้ได้ ในเวลา

อันรวดเร็ว แต่เป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาในการพูดคุย ในการตกลงกัน

ของคนทั้งสังคมทั้งในระดับบนของสังคมและระดับประชาชนทั่วไป การ  

แก้ปัญหาความขัดแย้งที่กลายเป็นความรุนแรงจะมีความยั่งยืนถ้าแก้ไข  

ที่ความสัมพันธ์หรือสร้างสัมพันธภาพของคู่ขัดแย้ง เมื่อเกิดความสัมพันธ์

อันดีต่อกันจะนำมาสู่ความไว้วางใจ และนำไปสู่การอยู่ร่วมกันต่อไปของ

คนในสังคมได้อย่างสันติและเคารพซึ่งกันและกัน  

 

4.7.การปรับเปลี่ยนทัศนคติ

 การให้ความรู้ และการปรับเปลี่ยนทัศนคติระหว่างชาวฮูตูกับตุ๊ดซี่   

ที่ดำเนินการโดยคณะกรรมการเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพในรวันดา ทำให้

เกิดการพูดคุยกันเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติด้านลบในระดับหนึ่ง โดยไม่มอง

ว่าอีกฝ่ายเป็นแมลงสาบ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือคืนผู้ลี้ภัยกลับคืนสู่สังคม 

และได้ขยายเป้าหมายไปสู่ทั ้งสังคม รวมถึงกลุ่มเยาวชน ให้หลอมรวม

ความเป็นหนึ่งเดียวกันในสังคมรวันดา ไม่มีฮูตู ไม่มีตุ๊ดซี่ มีแต่ชาวรวันดา 

สังคมไทยน่าจะนำมาเป็นบทเรียนได้ในการกระเพื่อมสังคมด้วยการ

พูดคุยกันเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติด้านลบต่อกัน ลดความเกลียดชัง  

ซึ่งกันและกัน โดยมีกลุ่มเป้าหมายทั้งสังคม รวมถึงเยาวชนเพื่อนำไปสู่

ความปรองดองร่วมกัน การให้ความรู้และปรับเปลี่ยนทัศนคติทำได้หลาย
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วิธี หลายรูปแบบ และจากหลายหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นการให้การศึกษาใน

ระบบ นอกระบบ ในมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน

และภาคประชาสังคม โดยมีเป้าหมายเพื่อให้สังคมไทยได้ไปสู่การรวมใจ

เป็นหนึ่ง ไม่มีคนเสื้อเหลือง ไม่มีคนเสื้อแดง ไม่มีคนเสื้อหลากสี มีแต่คน

ไทยที่อยู่ร่วมกันได้ท่ามกลางความแตกต่างหลากหลาย  

 

4.8.ขจัดรากเหง้าของความไม่เป็นธรรม

 การอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้จำเป็นต้องจัดสรรคุณค่า ผลประโยชน์ร่วม

กันอย่างเหมาะสม ในประเทศรวันดาจะเห็นได้ว่าเกิดการสั่งสมความรู้สึก

ไม่เป็นธรรมมาอย่างยาวนาน เมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดขึ้นมามีอำนาจก็จะกดขี่

อีกฝ่าย รวมศนูย์อำนาจการปกครอง รวบทรัพยากรไว้เฉพาะพวกพ้องของตน 

ความรู้สึกว่าอีกฝ่ายเป็นแมลงสาบจึงสร้างขึ้นมาได้ไม่ยากดังเช่นที่ปรากฏ

ในรวันดา จึงเป็นบทเรียนให้สังคมไทยได้เรียนรู้ว่ารากเหง้าของความ

ไม่เป็นธรรมจำเป็นต้องได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม จากรายงาน

แนวทางการปฏิรูปประเทศไทยข้อเสนอต่อพรรคการเมืองและผู ้มีสิทธิ  

เลือกตั้ง ของคณะกรรมการปฏิรูป (2554) ได้จัดประชากรออกเป็น 5 กลุ่ม 

ตามรายได้และการถือครองทรัพย์สินนั้น กลุ่มบนสุดมีทรัพย์สินครัวเรือน  

ถึงร้อยละ 69 ในขณะที่กลุ่มคนต่ำสุดมีทรัพย์สินครัวเรือนอยู่ที่ร้อยละ 1   

และส่วนแบ่งรายได้ของกลุ่มรวยสุดมีถึงร้อยละ 55 ในขณะที่กลุ่มจนสุดมี

ส่วนแบ่งเพียงร้อยละ 4.4 ดังนั้น จึงต้องขจัดเงื่อนไขที่จะทำให้เกิดความ

ไม่เป็นธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมการเมือง ให้ลดน้อยลงที่สุดเท่าที่

จะเป็นไปได้ สิ ่งที ่ควรจะเกิดขึ ้นในสังคมไทยก็คือสังคมต้องมีนิติธรรม 

ปลอดจากคอร์รัปชัน มีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  มีผู้นำที่มี  

คุณธรรม จริยธรรม ภาครัฐใช้อำนาจได้อย่างเป็นธรรมไม่เกิดการเลือก

ปฏิบัติ ภาคประชาชนสามารถตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐได้อย่างเต็มที่ 
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สิทธิเสรีภาพของประชาชนได้รับการส่งเสริมและคุ้มครอง จากบทเรียนจาก

ประเทศรวันดามาสู่ประเทศไทยนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของพวกเราเองและ

เพื่อลูก หลานของเราที่จะเจริญเติบโตต่อไปในอนาคตบนพื้นฐานของสันติ

วัฒนธรรม   

 

4.9ตารางเปรียบเทียบกรณีความขัดแย้ง
ในรวันดากับกรณีอุดมการณ์ทางการเมือง
ที่แตกต่างในไทย

ประเด็น รวันดา ไทย

1.คู่ขัดแย้ง ชาติพันธุ์ฮูตูกับตุ๊ดซี่  ฝ่ายที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองแบบ

เน้นประชาธิปไตยเสียงข้างมากกับ 

ประชาธิปไตยที่เน้นคุณธรรม 

2.ประเด็นขัดแย้ง ความรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม

ระหว่างชาติพันธุ์ฮูตูกับตุ๊ดซี่ 

ความข ัดแย ้งทางอ ุดมการณ์ทาง  

การเม ืองแบบเน ้นประชาธ ิปไตย  

เสียงข้างมากกับประชาธิปไตยที่เน้น  

คุณธรรม 

3.ความรุนแรงที่เกิดขึ้น - ปี 1994 (2537) (ระยะเวลา 4 เดือน

เสียชีวิต ประมาณ 1 ล้านคน) 

- หล ังป ี 1994 สู ้รบนอกประเทศ   

เสียชีวิตมากกว่า 3 ล้านคน 

- ผู้ลี้ภัยความตายออกนอกประเทศ

จำนวนมาก 

2548-2553 เส ียช ีว ิต 100 คน จาก

เหตุการณ์หลายครั้ง   

เด ือนม ีนาคมถ ึงเด ือนพฤษภาคม 

พ.ศ.2553 ม ีผู ้ เส ียช ีว ิตอย ่างน ้อย   

91 คน และมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า 

1,800 คน 

4 . ค ว ามรุ นแร งทา ง

วัฒนธรรมจากสื่อ

บ่มเพาะความรู ้ส ึกเกลียดชังว ่า  

อ ีกฝ่ายเปรียบเสมือนแมลงสาบ  

ม ีค ่ าต ่ ำกว ่ าความเป ็นมน ุษย ์ 

สามารถทำการสังหารได้  ผ่านทาง

สื่อต่างๆ 

มีบางสื ่อที ่กระตุ ้นให้เกิดความรู ้สึก

เกล ียดช ังอ ีกฝ ่าย แต ่สถานการณ์

ความรุนแรงยังไม่มากถึงขั้นทำให้รู้สึก

ว่าอีกฝ่ายต่ำกว่าความเป็นมนุษย์ 
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ประเด็น รวันดา ไทย

5.ความรุนแรงที่เกิดขึ้น

กับการเยียวยาและการ

แสดงความรับผิดชอบ

การลงโทษผู้กระทำผิดจากการฆ่า

ล้างเผ่าพันธุ์ชาวตุ๊ดซี่ ผ่านทางศาล

อ า ญ า ร ะ ห ว ่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ศ า ล

ยุติธรรม และศาลยุติธรรมชุมชน 

(กาชาชา) รวมถึงมีการเยียวยาทาง

จิตใจให้กับผู้เสียหาย  

อยู ่ ระหว ่ างการปร ึกษาหาร ือถ ึ ง

แนวทางการปรองดองที ่ควรจะเป็น 

(กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

จะช่วยให้สังคมก้าวข้ามผ่านความ

รุนแรงไป) โดยได้มีการจ่ายเงินเยียวยา

ให้กับผู้ได้รับผลกระทบทางการเมือง

ไปบางส่วน  

6.การค้นหาและเปิด

เผยความจริง

ค้นหาความจริงและเปิดเผยความ

จริงที ่เกิดขึ ้นโดยตั ้งศาลกาชาชา  

ในช ุมชน ให ้ผู ้ กระทำผ ิดได ้มา

สารภาพเพื่อรับการลดหย่อนโทษ  

คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและ

ค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่ง

ชาติกำลังดำเนินการค้นหาและเปิด

เผยความจริง ควรมีการเปิดเผยความ

จริงเพื่อเป็นบทเรียนสำหรับสังคมไทย  

(จากรายงานฉบับสมบูรณ์ของ คอป.  

มีการเสนอให้สร ้างความเข้าใจต่อ

สังคมต่อความจริงของเหตุการณ์ความ

รุนแรงที่เกิดขึ้น)  

7.ทางออกของประเทศ

เกิดจากความร่วมมือ

ทั้งสังคมด้วยการพูดคุย

มีการหาข้อตกลงร่วมกันจากคน  

ในชาติถึงการรวมใจเป็นหนึ่งของ

คนในชาติ 

- ร ัฐบาลเตร ียมการประชาเสวนา  

ทั่วประเทศ  

- หน่วยงานต่างๆ พยายามทำให้เกิด

กระบวนการพูดคุยทั ้งระดับบนและ

ระดับล่าง ข้อสังเกตคือ 

8.บันทึกข้อตกลงไม่ใช่

คำตอบสุดท้าย

มีการลงนามในบันท ึกข ้อตกลง

สันติภาพหลายครั้ง แต่ก็ยังไม่เกิด

สันติภาพ จนกระทั่งใช้กระบวนการ

ตกลงร่วมกันของทั้งสังคม จึงเกิด

สันติภาพอย่างยั่งยืน  

ไม่ควรรีบร้อนเพื่อให้ได้แต่บันทึกข้อ

ตกลง แต่ต้องเป็นฉันทามติร่วมกันจาก

ประชาชน 

9 . ก า ร ป รั บ เ ป ลี่ ย น

ทัศนคติ

คณะกรรมการ NURC และหน่วยงาน 

รัฐ เอกชนและประชาสังคม  

ควรต้องร ่วมมือก ันทั ้งจากภาคร ัฐ 

เอกชนและประชาสังคม 

10.ขจัดรากเหง้าของ

ความไม่เป็นธรรม

ในอดีตเก ิดการรวมศูนย์อำนาจ  

การปกครอง รวบทร ัพยากรไว ้

เฉพาะกลุ่มตนเอง  

ความเหลื ่อมล้ำเกิดขึ ้นสูง ควรต้อง  

ร่วมมือกันทั้งจากภาครัฐ เอกชนและ

ประชาส ั งคม หน ่ วยงานท ี ่ กำล ั ง  

ขับเคลื ่อนเพื ่อสร้างความเป็นธรรม 

เช่น คปร. 
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