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ตารางเปรียบเทียบการสร้างความปรองดองจากกรณีศึกษา ๑๐ ประเทศ 
 

                          กรณีศึกษา 
ประเด็น 

เกาหลีใต้ แอฟริกาใต้ อินโดนีเซีย  
(อาเจะห์) 

สหราชอาณาจักร  
(ไอร์แลนด์เหนือ) 

รวันดา ชิลี โคลัมเบีย โมร็อกโก โบลิเวีย เยอรมัน 

๑. ระยะเวลา 
     (ตั้งแต่เริ่มกระบวนการ 
      ปรองดองที่สาธารณชนรับรู้) 

๒๕๓๘ – ๒๕๔๘ 
( ๑๐ ปี) 

๒๕๒๘ – ๒๕๓๙ 
( ๑๐ ปี)  

๒๕๔๑– ๒๕๔๘ 
( ๗ ปี) 

๒๕๑๕ – ๒๕๔๑ 
( ๒๖ ปี) 

๒๕๔๔ – ๒๕๕๒ 
( ๘ ปี) 

๒๕๓๒ – ๒๕๔๙ 
( ๑๗ ปี) 

๒๕๓๓ – ปัจจุบัน 
( ๒๒ ปี+) 

๒๕๓๓ – ๒๕๔๙ 
( ๑๖ ปี) 

๒๕๔๙ – ๒๕๕๒ 
( ๓ ปี) 

 

๒๕๓๓ – ๒๕๔๑ 
( ๘ ปี) 

๒. คู่ขัดแย้ง รัฐบาลทหารที่
ต้องการรักษา
อํานาจทางการ
เมืองกับประชาชน
ที่ต้องการเรียกร้อง
ประชาธิปไตย 

รัฐบาลที่นําโดยคน
ผิวชาวที่ต้องการ
รักษาอํานาจ
ทางการเมืองและ
เศรษฐกิจกับ
ประชาชนคนผิวดํา
ที่ต้องการยกเลกิ
การกีดกันสีผิว 

รัฐบาลอินโดนีเซียที่
ต้องการรักษาบูรณภาพ
แห่งดินแดนกับ
ขบวนการปลดปล่อยอา
เจะห์ (GAM) ที่ต้องการ
แยกดินแดนออกจาก
อินโดนีเซีย 

กลุ่มอังกฤษโปรเตส
แตนท์ที่ต้องการให้
ไอร์แลนด์เหนืออยู่
กับสหราชอาณาจักร
ต่อไปกับกลุ่มไอริช
คาทอลิกที่ต้องการให้
ไอร์แลนด์เหนือไปรวม
กับประเทศไอร์แลนด์ 

ชาวฮูตู (Hutu) กับ
ชาวตุ๊ดซี่ (Tutsi) 
สลับกันขึ้นมา
ปกครองประเทศ 
โดยกดขี่อีกฝ่ายและ
สนับสนุนเฉพาะกลุ่ม
ชาติพันธุ์ของตน   

รัฐบาลเผด็จการทหาร 
ปิโนเชต์ที่ต้องการรักษา
อํานาจทางการเมืองกับ
กลุ่มคนที่สนับสนุน
รัฐบาลก่อนหน้านั้นที่มี
อุดมการณ์ทางการเมือง
แบบสังคมนิยม  
 
 
 
 

รัฐบาลที่ต้องการ
รักษาเสถียรภาพและ
ความมั่นคง
ภายในประเทศกับ
กลุ่มกองกําลังตดิ
อาวุธตา่งๆที่มีเขต
อิทธิพลของตัวเอง
โดยมีจุดกําเนิดจาก
การมีแนวทางเรื่อง
ของอุดมการณ์ทาง
การเมืองที่แตกต่าง
กัน 

รัฐบาลภายใต้การนํา
ของพระมหากษัตริย์
กับประชาชนทั่วไปที่
เรียกร้องให้มีความ
เป็นประชาธิปไตย
มากขึ้น 

รัฐบาลที่นําโดยคน
เชื้อสายสเปนซึ่ง
เป็นคนส่วนน้อย
ของประเทศกับ
ประชาชนพื้นเมือง
ซึ่งเป็นคนส่วน
ใหญ่ 

รัฐบาลเยอรมัน
ตะวันออกที่
ปกครองด้วย
ระบอบ
คอมมิวนิสต์กับ
ประชาชนส่วน
หนึ่งที่ต้องการให้มี
การเปลี่ยนผ่านสู่
ประชาธิปไตย 

๓. เหตุแห่งความขัดแย้ง การเรียกร้องความ
เป็นประชาธิปไตย
โดยประชาชนซึ่ง
นําไปสู่การ
ปราบปรามจาก
รัฐบาลทหาร 

การที่คนผิวดําซึ่ง
เป็นคนส่วนใหญ่
ของประเทศถูกกีด
กันทางการเมือง 
เศรษฐกิจ และ
สังคมโดยคนผิว
ขาวซึ่งกุมอํานาจ
ทางการเมืองและ
เศรษฐกิจ  

การรู้สึกว่าไม่ได้รับความ
เป็นธรรมในการจัดสรร
ทรัพยากรธรรมชาติ
ประกอบกับสํานึกทาง
ประวัติศาสตร์ของความ
เป็นรัฐอิสระในอดีต 

การที่ชาวไอริช
คาทอลิกซึ่งเป็นคน
ส่วนน้อยในพื้นที่ถูก
เลือกปฏิบัติทางการ
เมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม ประกอบกับ
สํานึกความเป็น
ชาตินิยมไอริช 

นโยบายจักรวรรดิ
นิยมที่เน้นการ
แบ่งแยกและ
ปกครอง  รวมถึงการ
ปกครองที่ไม่เป็น
ธรรมจากทั้ง ๒ กลุ่ม
ชาติพันธุ์ 
 
 

ความแตกต่างทาง
อุดมการณ์ทางการเมือง
โดยฝ่ายที่ต่อตา้น
รัฐบาลทหารได้ถูก
ละเมิดสิทธิมนุษยชน
อย่างรุนแรงกว้างขวาง 

ความแตกต่างทาง
อุดมการณ์ทาง
การเมืองที่ขยายตัว
ไปสู่การแย่งชิง
อํานาจทางการเมือง
และผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจ 

การที่ฝ่ายเรียกร้อง
ประชาธิปไตยถูก
ละเมิดสิทธิมนุษยชน
อย่างต่อเนื่องโดย
รัฐบาล 

การรู้สึกว่าไม่ได้รับ
ความเป็นธรรม
จากการกระจาย
ทรัพยากรธรรม 
ชาติ และอํานาจ
ทางการเมือง โดย
ผู้มีอํานาจปกครอง
คือคนเชื้อสาย
สเปนซึ่งเป็นคน
ส่วนน้อย ในขณะ
ที่คนพื้นเมืองส่วน
ใหญ่ไม่ได้รับ
ประโยชน์ 

ความแตกต่างทาง
อุดมการณ์ทาง
การเมืองและ
เศรษฐกิจระหว่าง
ประชาธิปไตยเสรี
นิยมกับสังคมนิยม
คอมมิวนิสต์ อัน
นํามาซึ่งความรู้สึก
เหลื่อมล้ําเมื่อ
เปรยีบเทียบกับ
ประเทศเยอรมัน
ตะวันตก 

๔. 
กระบวนการ
สร้างความ
ปรองดอง 
(กระบวนการ/
ข้อตกลง/
กฎหมาย) 

๑. การจัดการ
กับเงื่อนไข
ความขัดแย้ง 

มีแรงกดดันจาก
ภาคประชาสังคมที่
นําไปสู่การออก
กฎหมายพิเศษเพื่อ
พิจารณาเกี่ยวกับ
เหตุการณ์การ
เรียกร้อง

๑. สร้างภาพ
อนาคตร่วมกันผ่าน
กระบวนการ 
Montfleur ที่มี
ตัวแทนจากทุกฝ่าย
เข้าร่วม 
๒. ออกรัฐบัญญัติ

๑. เกิดกระบวนการ
เจรจาระหว่างรัฐบาล
อินโดนีเซียและ GAM 
โดยมีองค์กรต่างชาติ
เป็นคนกลาง อันนําไปสู่
การลงนามบันทึกความ
เข้าใจ (Memorandum 

๑. เกิดกระบวนการ
เจรจาระหว่าง
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายคือ
กลุ่มอังกฤษโปรเตส
แตนท์ กลุ่มไอริช
คาทอลิก รัฐบาล
อังกฤษ และรัฐบาล

ตั้งคณะกรรมการ
เพื่อความปรองดอง
และเอกภาพ
แห่งชาติ (National 
Unity and 
Reconciliation 
Commission, 

 เกิดการเลือกตั้งที่
นําไปสู่การจัดตั้งรัฐบาล
ประชาธิปไตย   
 

๑. ออกกฎหมาย 
Justice and Peace 
เพื่อปรับปรุง
กฎหมายที่มีอยู่ให้
เอื้อต่อการใช้ความ
ยุติธรรมทางเลือก
มากขึ้น โดยรวมถึง

๑. เชิญผู้นําพรรค
การเมืองฝ่ายตรง
ข้ามกลบัมาดํารง
ตําแหน่ง
นายกรัฐมนตร ี
๒. เกิดกระบวนการ
ประชาธิปไตยแบบ

๑. จัดการลง
ประชามติในการ
แก้ไขรัฐธรรมนูญ 
ซึ่งเป็นฉบับที่ถือว่า
มาจากการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 
๒. รัฐธรรมนูญ

๑. เกิด
การเจรจา ๒+๔ 
ฝ่าย คือระหว่าง
เยอรมันตะวันตก 
เยอรมันตะวันออก 
สหรัฐอเมริกา 
สหภาพโซเวียต 
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                          กรณีศึกษา 
ประเด็น 

เกาหลีใต้ แอฟริกาใต้ อินโดนีเซีย  
(อาเจะห์) 

สหราชอาณาจักร  
(ไอร์แลนด์เหนือ) 

รวันดา ชิลี โคลัมเบีย โมร็อกโก โบลิเวีย เยอรมัน 

ประชาธิปไตยวันที่ 
๑๘ พฤษภาคม 
๑๙๙๕  (Special 
Act Concerning 
the May 18 
Democratization 
Movement)  

ส่งเสริมเอกภาพ
และความ
สมานฉันท์
แห่งชาติ 
(Promotion of 
National Unity 
and 
Reconciliation 
Act No.34 of 
1995)  

of Understanding) 
ระหว่างกัน  
๒. ออกกฎหมายในการ
บริหารปกครองอาเจะห์ 
(Law No.11/2006 on 
the Governing of 
Aceh, LoGA) เพื่อนํา
ข้อตกลงไปสู่การปฏิบัติ  

ไอร์แลนด์ โดยมี
สหรัฐอเมริกาเป็น
ผู้สนับสนุน อันนําไปสู่
การลงนามข้อตกลง
สันติภาพ (The 
Agreement) ที่ผ่าน
การลงประชามติ 
๒. ออก
พระราชบัญญัติ
ไอร์แลนด์เหนือ 
(Northern Ireland 
Act 2008) เพื่อนํา
ข้อตกลงไปสู่การ
ปฏิบัติ 

NURC) โดยรัฐบาล
เพื่อลดความเกลียด
ชังและสร้าง
ความรู้สึกเป็นพวก
เดียวกันให้เกิด
เอกภาพแห่งชาติใน
ฐานะชาวรวันดา
ด้วยกันที่ไม่เขาแบ่ง
เราอีก 

การเปิดศูนย์ฟื้นฟู 
(Concentration 
Zone) ให้ 
ผู้ก่อเหตุรุนแรงมา
สารภาพและมีผู้
ได้รับผลกระทบมา
รับฟัง 
๒. เกิดกระบวนการ
เจรจาระหว่างรัฐบาล
กับกลุ่มกองกําลัง
ต่างๆ ขึ้นและนําไปสู่
ความสําเร็จ 

สานเสวนา โดยให้มี
การพูดคุยถึง
ประสบการณ์กับ
ความรุนแรงที่เกิดขึ้น 
แต่จะไม่มีการ
กล่าวโทษหรือระบุ
ชื่อบุคคล องค์กร 
หรือพรรคการเมืองที่
เกี่ยวข้อง 
 

ฉบับใหม่ให้
ความสําคัญกับ
การกระจายรายได้ 
ทรัพยากรของ
ประเทศ และ
คํานึงถึงความ
หลากหลายทาง
วัฒนธรรม 

อังกฤษ และ
ฝรั่งเศส เพื่อวาง
แนวทางรวมชาติ
เยอรมัน 
๒. จัดการเลือกตั้ง
ผู้นําประเทศ
ภายหลังการรวม
ชาต ิ
  

๒. การค้นหา
ความจริง 

กฎหมาย Special 
Act for Truth-
Finding about 
Suspicious 
Deaths 
มีการตั้ง
คณะกรรมการ
ค้นหาความจริง 
(The 
Presidential 
Truth 
Commission on 
Suspicious 
Deaths) เพื่อรื้อ
ฟื้นกระบวนการ
สืบสวนสอบสวน 
หาสาเหตุของการ
เสียชีวิต แต่ไม่ได้
ให้อํานาจในการ
ตัดสินคดีความ
หรือส่งฟ้อง   

ตั้งคณะกรรมการ
แสวงหาความจริง
และความ
ปรองดอง (Truth 
and 
Reconciliation 
Commission) 
และคณะกรรมการ
ตรวจสอบการ
ละเมิดสิทธิ
มนุษยชน  

ตั้งคณะกรรมการ
แสวงหาความจริงแห่ง
อาเจะห์โดยภาคประชา
สังคมในอาเจะห์ ซึ่งไม่มี
อํานาจในการสอบสวน
เจ้าหน้าที่รัฐ 

ตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนกรณีอาทิตย์
เลือด (Bloody 
Sunday) โดยคําสั่ง
รัฐบาล ซึ่งเปิดเผยว่า
ทหารอังกฤษเป็น
ผู้กระทําผิด โดย
รัฐบาลได้ออกมาขอ
โทษชาวไอริชคาทอลิก
อย่างเป็นทางการ ซึ่ง
สังคมโดยรวมก็ให้อภัย
และไม่มีการนําตัว
ผู้เกี่ยวข้องมาลงโทษ 

ตั้งศาลกาชาชาโดย
กฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็น
ศาลดั้งเดิมในชุมชน
ให้ผู้กระทําผิดได้เล่า
ความจริงถึง
เหตุการณ์ที่ได้
กระทําลงไปให้เหยื่อ
และทั้งชุมชนได้รับรู้
ถึงเหตุการณ์ พร้อม
กับการขอโทษแสดง
ความสํานึกผิด และ
การพิพากษา
ลดหย่อนโทษโดย
ศาลดังกล่าว 

๑. ตั้งคณะกรรมการ
แสวงหาความจริงและ
สร้างความปรองดอง
แห่งชาติ (National 
Commission for 
Truth and 
Reconciliation) โดย
คําสั่งประธานาธิบดี 
Aylwin เพื่อค้นหา
ความจริงภายในเวลา 
๙ เดือนสําหรับกรณี
ของผู้ที่สูญหาย
เนื่องมาจากการถูก
จับกุม ผู้ที่ถูกประหาร
ชีวิต ผู้ที่ถูกทรมานจน
เสียชีวิต และผู้ที่ถูก
ลักพาตัวในยุครัฐบาล 
ปิโนเชต์ 
๒. ตั้งคณะกรรมการ
แห่งชาติว่าด้วยการ
ตรวจสอบการจําคุก
และการทรมานอัน
เนื่องมาจากเหตุผลทาง

ตั้งคณะกรรมการ 
ฟื้นฟูและปรองดอง
แห่งชาติ (National 
Commission for 
Reparation and 
Reconciliation, 
NCRR) ขึ้น โดยมี
ภารกิจในการรับฟังผู้
ได้รับกระทบจาก
เหตุการณ์ และจะนํา
ข้อมูลดังกล่าวไป
จัดทําอนุสรณ์สถาน 

ตั้งคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนเพื่อ
แสวงหาความจริง
จากกรณีการละเมิด
สิทธิมนุษยชน ซึ่ง
รัฐบาลได้ออกมา
ยอมรับว่าเจ้าหน้าที่
รัฐส่วนหนึ่งมีการ
กระทําผิดจริง 

- ตั้งคณะกรรมการ
แสวงหาความจริง
ในกรณีการละเมิด
สิทธิมนุษยชนของ
ผู้ฝ่าฝืนในการข้าม
กําแพงเบอร์ลินไป
ฝั่งตะวันตก ซึ่ง
หลังจากเปิดเผย
ความจริงสู่สังคมก็
มีการฟ้องร้อง
ผู้กระทําผิดตาม
กระบวนการ
ยุติธรรมโดย
ผู้เสียหาย แต่ทั้งนี้
จุดประสงค์หลัก
เพื่อที่เป็นบทเรียน
ในการพัฒนา
ประเทศในอนาคต 



 

ข-๓ 

 

                          กรณีศึกษา 
ประเด็น 

เกาหลีใต้ แอฟริกาใต้ อินโดนีเซีย  
(อาเจะห์) 

สหราชอาณาจักร  
(ไอร์แลนด์เหนือ) 

รวันดา ชิลี โคลัมเบีย โมร็อกโก โบลิเวีย เยอรมัน 

การเมือง (Valech 
Commission) โดย
คําสั่งประธานาธิบดี 
Lagos ซึ่งขยาย
ขอบเขตของผู้เสียหาย
ให้ครอบคลุมถึงผู้ที่ถูก
คุมขัง หรือถูกทรมาน
ด้วยเหตุผลทาง
การเมือง แต่ไม่ได้
เสียชีวิต  

๓. การให้อภัย มีการอภัยโทษให้
ผู้กระทําความผิด 
หลังจากได้รับโทษ
ไปแล้วระยะหนึ่ง 

ตั้งคณะกรรมการ
นิรโทษกรรม 
(Committee on 
Amnesty)  

ปล่อยตัวนักโทษ
การเมืองและผู้ถูกคุมขัง
ซึ่งเกี่ยวข้องกับคดีที่
เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรม
ของ GAM โดยคําสั่ง
ประธานาธิบดี ซึ่งไม่
รวมถึงคดีที่เป็น
อาชญากรรมทั่วไป 

ปล่อยตัวนักโทษ
การเมืองที่ถูกตัดสิน
จําคุกจากการกระทํา
ที่เป็นการก่อการร้าย
โดยมีคณะกรรมการ
อิสระที่รัฐสภาเป็นผู้
แต่งตั้งเป็นผู้พิจารณา
คุณสมบัติของผู้ที่จะ
ได้รับการปล่อยตัว 

กองกําลังตดิอาวุธ
ของทั้งสองฝ่ายจะไม่
ถูกดําเนินคดีหาก
ยอมวางอาวุธและ
เข้าค่ายอบรมของ 
NURC  

มีการออกกฎหมายนิร
โทษกรรมให้แก่ตัวนาย
พลปิโนเชต์และ
เจ้าหน้าที่ (ทหารและ
ตํารวจ) ที่กระทําการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน
เพื่อปราบปรามผู้
ต่อต้านรัฐบาลในช่วง 
ค.ศ. ๑๙๗๓-๑๙๗๘
โดยตัวผู้นํารัฐบาลเป็นผู้
ออกกฎหมายดังกล่าว
เองในช่วงที่ยังมีอํานาจ 

หากผู้กระทําผิดใน
คดีที่รุนแรงได้ผ่าน
ศูนย์ฟื้นฟูอย่างน้อย 
๕- ๘ ปีโดยการ
สารภาพความผิด
และจะไม่กลับไป
กระทําความผิดอีก
จะได้รับการลดโทษ
โดยการพิจารณาของ
สํานักงานอัยการ
สูงสุด 

ปล่อยตัวนักโทษ
การเมืองที่ถูกคุมขัง
โดยมิชอบ  

- ไม่มีการนิรโทษ
กรรมผู้กระทํา
ความผิด 

๔. การชดใช้
ความผิด 

ออกรัฐบัญญัติ 
The Special Act 
Concerning the 
May 18 
Democratization 
Movement เพื่อ
หาทางเอาผิดอดีต
ผู้นําและยกย่อง
เหตุการณ์ 

- ไม่มีกระบวนการ
สอบสวนการกระทําของ
เจ้าหน้าที่รัฐ 

ตั้งทีมสืบสวน
สอบสวนเหตุการณ์
ความรุนแรงในอดีต
ตั้งแต่ปี ๒๕๑๒ -
๒๕๔๑ เพื่อหา
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น 
โดยขณะนี้ยังอยู่
ระหว่างการสืบสวน 

มีการลงโทษผู้กระทํา
ผิดที่เป็นพลเรือน ซึ่ง
จะได้รับการลดโทษ
จากการสารภาพใน
ศาลกาชาชา 
 

๑. มีความพยายามจาก
สังคมชลิีในการ
ดําเนินคดีกับปิโนเชต์
แต่ติดขัดที่ข้อกฎหมาย
นิรโทษกรรมภายใน
หลังรัฐประหาร ซึ่ง
สุดท้ายก็ถูกควบคุมตัว
ในต่างประเทศด้วย
อํานาจของกฎหมาย
สากลว่าด้วย
อาชญากรรมต่อ
มนุษยชาติ  
๒. มีการดําเนินคดีตาม
กระบวนการกฎหมาย
ปกติต่อเจ้าหน้าที่รัฐ

หากผู้กระทําผิดใน
คดีที่รุนแรงได้ผ่าน
ศูนย์ฟื้นฟูอย่างน้อย 
๕- ๘ ปีโดยการ
สารภาพความผิด
และจะไม่กลับไป
กระทําความผิดอีก
จะได้รับการลดโทษ
โดยการพิจารณาของ
สํานักงานอัยการ
สูงสุด 

ไม่มีการลงโทษ
เจ้าหน้าที่รัฐที่กระทํา
ผิด 

- เจ้าหน้าที่รัฐที่เป็น
ผู้กระทําความผิด
ถูกฟ้องร้อง
ดําเนินคดีตาม
กระบวนการ
ยุติธรรมปกติโดย
ผู้เสียหาย 



 

ข-๔ 

 

                          กรณีศึกษา 
ประเด็น 

เกาหลีใต้ แอฟริกาใต้ อินโดนีเซีย  
(อาเจะห์) 

สหราชอาณาจักร  
(ไอร์แลนด์เหนือ) 

รวันดา ชิลี โคลัมเบีย โมร็อกโก โบลิเวีย เยอรมัน 

จํานวนหนึ่งที่ละเมิด
สิทธิมนุษยชน 

๕. การชดเชย
และเยียวยา 

ออกกฎหมาย The 
๒๐๐๐ Act for 
Restoring the 
Honor of 
Democratization 
Movement 
Involvers and 
Providing 
Compensation 
for them หรือที่
เรียกว่า กฎหมาย
ประชาธิปไตย ผ่าน
การเรียกร้องโดย 
องค์กร  The 
Korean 
Association of 
Bereaved 
Families for 
Democracy 

ตั้งคณะกรรมการ
ฟื้นฟูเยียวยาและ
ส่งเสริมการ
กลับคืนสู่สังคม 
(Committee on 
Reparation and 
Rehabilitation)  

ตั้งองค์กรส่งเสริมการ
กลับคืนสู่สังคมแห่งอา
เจะห์ (Aceh 
Reintegration 
Authority) โดยเยียวยา
ทั้งอดีต GAM กลุ่ม
ต่อต้าน GAM และ
ประชาชนทั่วไปที่ได้รับ
ผลกระทบจากความ
สูญเสียที่พิสูจน์ให้เห็นได ้

มีการชดเชยเยียวยา
ทั้งในรูปของตัวเงิน
และโครงการพัฒนา
อาชีพและสร้างรายได้
แก่ประชาชนทั่วไปที่
ได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ เจ้าหน้าที่
รัฐ และอดีตสมาชิก
กลุ่มกองกําลังของทั้ง
สองฝ่ายตามลําดับ 

๑. ไม่มีการจ่าย
ค่าชดเชยเยียวยาแก่
ผู้เสียหายเนื่องจาก
รัฐบาลขาด
งบประมาณ  
๒. มีการเยียวยา
ผู้เสียหายโดยการให้
ผู้กระทําผิดที่เป็นพล
เรือนทํางานชดเชย
แทนซึ่งกําหนดโดย
ศาลกาชาชา 
๓. สร้างกระบวนการ
ทางวัฒนธรรมเพื่อ
เป็นการระลึกถึง
ความสูญเสียจากการ
ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และ
ป้องกันไม่ให้ความ
รุนแรงหวนคืนมาอีก 
อาทิ พิพิธภัณฑ์และ
อนุสรณ์สถาน การ
ประกาศวันหยุด
แห่งชาติ หรือการทํา
พิธีศพร่วมกันอย่าง
เป็นทางการ เป็นต้น    

๑. มีการจ่ายค่าชดเชย
และมีมาตรการเยียวยา
เพื่อส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตแก่ญาติของผู้สูญ
หายหรือเสียชีวิต และผู้
ได้รับผลกระทบโดยตรง
จากการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน 
๒. ประธานาธิบดีและ
กองทัพได้ออกมาขอ
โทษผู้ได้รับผลกระทบ
ผ่านโทรทัศน์ในนาม
รัฐบาลอย่างเป็น
ทางการ 
๓. มีการเปิดพิพิธภัณฑ์
แห่งความทรงจําเพื่อ
ต่อต้านการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนโดย
ประธานาธิบดีหญิง        
มิเชลเพื่อเป็นอนุสรณ์มิ
ให้เกิดเหตุการณ์
ดังกล่าวเกิดขึ้นอีก 

มีกฎหมายรองรับ
การชดเชยและ
เยียวยาผู้เสียหายที่
ได้รับกระทบจากคดี
ที่เกิดจากการต่อสู้
ระหว่างกลุ่มกอง
กําลังกับรัฐบาล และ
ระหว่างกลุ่มกอง
กําลังด้วยกันเอง 
 

ตั้งคณะกรรมการ
ความเที่ยงธรรมและ
ความปรองดอง 
(Equity and 
Reconciliation 
Commission) เพื่อ
ทําหน้าที่ต่อจาก
คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนในการ
ค้นหาความจริง รับ
ฟังความรู้สึกของผู้ที่
ได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ และ
พิจารณาค่าชดเชย 

- มีการให้เงินชดเชย
ผู้ต้องขังที่ถูก
ตัดสินอย่างไม่เป็น
ธรรมตาม
กระบวนการ
ยุติธรรมปกติ 

๕. ผลจาก
กระบวนการ
ปรองดอง 

๑. การ
เปลี่ยนแปลง
ในเชิง 
โครงสร้าง/
นโยบาย 

ศาลรัฐธรรมนูญมี
ความเป็นอิสระ
และยึดประโยชน์
ประชาชนเป็นที่ตั้ง 
 

ยกเลิกกฎหมาย
และนโยบายต่างๆ
ที่ไม่เป็นธรรมและ
ก่อให้เกิดการกีด
กันสีผิว ตลอดจน
ความแตกต่างใน
การกระจายรายได้
และการจัดสรร
ทรัพยากรธรรม-
ชาติ  

๑. เกิดเขตปกครอง
พิเศษอาเจะห์โดย
กําหนดให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดมาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงและได้
ส่วนแบ่งรายได้จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ
ท้องถิ่นร้อยละ ๗๐ 
๒. สามารถตั้งพรรค
การเมืองเฉพาะของ
ท้องถิ่นได ้

๑. มีคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่นตามหลักการ
แบ่งอํานาจ (Power 
Sharing) ที่ประกอบ
ไปด้วยพรรคการเมือง
หลัก ๒ ชั้ว 
๒. มีการปฏิรูปองค์กร
ตํารวจทั้งระบบให้มี
ความเป็นกลางมากขึ้น 
๓. มีการแก้ไข
นโยบายทางการศึกษา 

ตั้งคณะกรรมการ
ปรองดองและ
เอกภาพแห่งชาติ 
(National Unity 
and 
Reconciliation 
Commission, 
NURC) โดยรัฐบาล
เพื่อลดความเกลียด
ชังและสร้าง
ความรู้สึกเป็นพวก

๑. มีการปฏิรูป
การเมืองและกฎหมาย
ให้มีความเป็น
ประชาธิปไตยมากขึ้น 
อาทิ การตั้งผู้ตรวจการ
แผ่นดินด้านสิทธิ
มนุษยชน หรือการปรับ
ให้สมาชิกวุฒิสภามา
จากการเลือกตั้ง ซึ่งแต่
เดิมมาจากการแต่งตั้ง 
๒. ยกเลิกวันชาติซึ่งถือ

๑.เริ่มแรกมีข้อตกลง
สันติภาพ (Santa Fe 
de Ralito  
Agreement)
ระหว่างรัฐบาลและ
กลุ่มกองกําลัง 
๒.มีการออก
พระราชบัญญัติ
เกี่ยวกับ 
“Alternative 
Criminal 

๑. มีการแก้ไข
รัฐธรรมนูญที่จํากัด
อํานาจและบทบาท
ทางการเมืองของ
พระมหากษัตริย์ 
๒. ยอมรับให้ผู้ชนะ
การเลือกตั้งดํารง
ตําแหน่ง
นายกรัฐมนตร ี
๓. มีการลดโทษ
กฎหมายสําหรับ

๑. มีการแก้ไข
รัฐธรรมนูญให้เกิด
ความเป็นธรรมใน
สังคมมากขึ้น โดย
การกระจายรายได้ 
ทรัพยากรธรรม- 
ชาติ การปฏิรูป
ที่ดิน ยกเลกิการ
กําหนดศาสนา
ประจําชาติ และ
การตั้งเขต

ฟื้นฟูพัฒนา
ประเทศทาง
เศรษฐกิจและ
สังคมโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในส่วน
ของโครงสร้าง
พื้นฐานและการ
พัฒนาศึกษาใน
ส่วนของฝั่ง
ตะวันออกเพื่อให้
เกิดความทัดเทียม



 

ข-๕ 

 

                          กรณีศึกษา 
ประเด็น 

เกาหลีใต้ แอฟริกาใต้ อินโดนีเซีย  
(อาเจะห์) 

สหราชอาณาจักร  
(ไอร์แลนด์เหนือ) 

รวันดา ชิลี โคลัมเบีย โมร็อกโก โบลิเวีย เยอรมัน 

๓. มีการตั้งศาลสิทธิ
มนุษยชน หากแต่มี
อํานาจตัดสินคดีละเมิด
สิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้น
หลังข้อตกลงเท่านั้น 

การจ้างงาน และการ
จัดสรรทีอยู่อาศัยที่
เลือกปฏิบัติต่อชาว
ไอริชคาทอลิกให้เกิด
ความเป็นธรรมมากขึ้น 
พร้อมกับตั้ง
คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชน และ
คณะกรรมการเพื่อ
ความเสมอภาค โดยมี
วัตถุประสงค์ในการ
สร้างความเป็นธรรม
ในสังคม 

เดียวกันให้เกิด
เอกภาพแห่งชาติใน
ฐานะชาวรวันดา
ด้วยกันที่ไม่เขาแบ่ง
เราอีก  

เป็นวันรัฐประหารโดย
นายพลปิโนเชต์ 
 

Sentence” ขึ้นปี
ค.ศ. ๒๐๐๓ และ
พรบ.ฉบับนี้ก็เป็น
ก้าวแรกในการ
กําเนิดกฎหมาย
Justice and Peace 
Law ปีค.ศ.๒๐๐๕   
 ๓.มีการปฏิรูป
กฎหมายโดยใช้หลัก
ความยุติธรรมใน
ระยะเปลี่ยนผ่านเป็น
แนวทางการปฏิรูป
กฎหมายเพื่อนําไปสู่
การปฏิบัติได้อย่าง
เป็นรูปธรรม 

ความผิดฐานหมิ่น
พระบรมเดชานุภาพ  
 

ปกครองพิเศษใน
หลายระดับ 
๒. แปรรูปบริษัท
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติให้เป็น
ของรัฐ 

กับฝั่งตะวันตก 

๒. การ
เปลี่ยนแปลง
ในเชิงทัศนคติ
ของสังคม 

๑. ผู้นําทหารให้
คํามั่นว่าการ
รัฐประหารจะไม่
เกิดขึ้นอีกต่อไป 
๒. ประชาชน
ตระหนักว่า
ประชาธิปไตยเป็น
เรื่องสําคัญและ
ต้องร่วมกันรักษา
ไว้ ในขณะเดียวกัน
ก็มองว่าการทุจริต
คอร์รัปชั่นเป็นสิ่งที่
รับไม่ได้ในสังคม 
3. มีความพึงพอใจ
ที่ผู้เกี่ยวข้องกับ
การกระทํา
ความผิดได้รับการ
ลงโทษ 

มองเห็นภาพใน
อนาคตของ
ประเทศตนร่วมกัน 

๑. เกิดความตระหนักว่า
ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะ
เอาชนะกันท่ามกลาง
ความสูญเสียที่เกินกว่า
สังคมจะรับได้ 
๒. เกิดความเห็นร่วมกัน
ว่าความรุนแรงไม่อาจ
นํามาซึ่งทางออกต่อ
ปัญหา 

๑. ยอมรับร่วมกันว่า
ความรุนแรงไม่อาจ
นํามาซึ่งทางออกต่อ
ปัญหา และตกลงที่จะ
ใช้กระบวนการ
ประชาธิปไตยเป็น
เครื่องมือในการตัดสิน
ข้อขัดแย้งที่เกี่ยวข้อง
กับอนาคตของ
ไอร์แลนด์เหนือ 
๒. เกิดความตระหนัก
ว่าแม้จะคิดไม่
เหมือนกันและยังคงมี
เป้าหมายที่ขัดแย้งกัน
เช่นเดิมแต่ก็สามารถ
อยู่ร่วมกันได้ภายใต้
กติกาที่ตกลงร่วมกัน 

มีความพยายามใน
การส่งเสริมทัศนคติ
ของการมีอัตลักษณ์
ร่วมในความเป็นชาว
รวันดา ไม่แบ่งกลุ่ม
ชาติพันธุ์ดังเช่นใน
อดีตอีก 

เกิดความรักและหวง
แหนในความเป็น
ประชาธิปไตย 
ตลอดจนการพิทักษ์
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน
มากขึ้น เพื่อป้องกัน
ไม่ให้เหตุการณ์เลวร้าย
ในอดีตหวนคืนมาอีก 

๑.มุมมองของรัฐ
เปลี่ยนจากที่ต้อง
ควบคุมกองกําลังติด
อาวุธต่างๆ กลายมา
เป็นการหาวิธีการ
เพื่อให้กลุ่มต่างๆ เข้า
มาสู่กระบวนการ
เจรจากับรัฐบาลโดย
สันติวิธี 
๒.ภาคประชาชนมี
การเคลื่อนไหว
เพื่อให้ความเป็น
ธรรมแก่ผู้เสียหาย
ผู้ถูกกระทําเรียกว่า 
Victims’ 
Movement   

สังคมรับรู้เรื่องราว
การละเมิดสิทธิ
มนุษยชนจาก
เหตุการณ์ทาง
การเมืองอย่าง
เปิดเผยและ
กลายเป็นความทรง
จําร่วมกันของสังคม 

ยอมรับในความ
แตกต่าง
หลากหลายของ
สังคม 

มีความพยายามใน
การสร้างสมดุล
ระหว่างแนวคิด
ความเท่าเทียมกัน
ทางสังคม 
(Equity) ที่ยึดถือ
ในฝั่งตะวันออก
กับแนวคิดเสรี
นิยม (Freedom) 
ที่ยึดถือในฝั่ง
ตะวันตก 

๖.ข้อสังเกตในส่วนของปัจจัย
แห่งความสําเร็จ 

ความเข้มแข็งของ
ภาคประชาสังคม
ในการผลักดันให้
เกิดการ

๑. เจตจํานงทาง
การเมืองที่ต้องการ
จะปรองดอง 
๒. การสร้างภาพ

๑. เจตจํานงทาง
การเมืองที่ต้องการจะ
ปรองดอง  
๒. การคุยกับ “ศตัรู” 

๑. เจตจํานงทาง
การเมืองที่ต้องการจะ
ปรองดอง 
๒. มีกระบวนการ

๑. การผลักดันให้เกิด
ความเป็นเอกภาพ
และปรองดองโดย
แสวงหาความร่วมมือ

๑. การปฏิรูปกฎหมาย
และการเมืองให้มีความ
เป็นประชาธิปไตยมาก
ขึ้น ซึ่งส่งผลให้บทบาท

๑. เจตจํานงทาง
การเมืองที่ต้องการ
จะปรองดองกับกลุ่ม
กองกําลังโดยปรับ

๑. การปฏิรูป
การเมืองให้มีความ
เป็นประชาธิปไตย
มากขึ้น  

๑. การปฏิรูป
กฎหมายและ
โครงสร้างทาง
การเมืองให้มี

๑. สังคมมีจุดร่วม
คือภาพอนาคต
ของความเป็น
ประเทศ



 

ข-๖ 

 

                          กรณีศึกษา 
ประเด็น 

เกาหลีใต้ แอฟริกาใต้ อินโดนีเซีย  
(อาเจะห์) 

สหราชอาณาจักร  
(ไอร์แลนด์เหนือ) 

รวันดา ชิลี โคลัมเบีย โมร็อกโก โบลิเวีย เยอรมัน 

เปลี่ยนแปลง 
 

อนาคตร่วมกันผ่าน
กระบวนการ 

ในฐานะเพื่อนร่วมชาติ
ด้วยกระบวนการหาทาง
ออกร่วมกันที่ชอบธรรม
และเป็นที่ยอมรับของ
ทุกฝ่าย 
๓. เหตุแห่งความขัดแย้ง
ได้รับการแก้ไขด้วยภาพ
อนาคตที่สร้างร่วมกัน 
๔. การเปลี่ยนมหา
วิกฤติเป็นโอกาสสู่การ
ปรองดอง 
๕. ความเข้มแข็งของ
ภาคประชาสังคมในการ
ผลักดันสันติภาพ 

หาทางออกที่ทุกฝ่าย
รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่ง 
๓. เหตุแห่งความไม่
เป็นธรรมได้รับการ
แก้ไขในเชิงโครงสร้าง 
๔. มีการสร้าง
บรรยากาศที่ทําให้ทุก
ฝ่ายรู้สึกว่ามีทางเลือก
อื่นที่เป็นไปได้ในการ
บรรลุเป้าหมาย
นอกจากการใช้ความ
รุนแรง 

จากเครือข่ายใน
สังคม 
๒. กระบวนการ
ยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ที่ให้
ผู้กระทําผิดสํานึกผดิ 
และรับผิดชอบต่อสิ่ง
ที่ได้กระทําลงไป 
๓. การกดดันจาก
ต่างประเทศให้ยุติ
การสู้รบแลกกับการ
สนับสนุน
งบประมาณพัฒนา
ประเทศ 

ของกองทัพถูกจํากัดลง 
๒. การขอโทษโดยผู้นํา
รัฐบาลและกองทัพผ่าน
สื่อสาธารณะอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

จากวิธีปราบปรามมา
สู่การพูดคุย 
๒. ความจริงจังใน
การแก้ไขปรับปรุง
กฎหมายที่เป็น
อุปสรรคต่อการแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้ง
ด้วยสันติวิธี 
๓. ความเข้มแข็งของ
ภาคประชาสังคมใน
การผลักดันสันติภาพ
มากขึ้นจากการ
สนับสนุนของ
ต่างชาติและรัฐบาล 

๒. การเปิดเวที
สาธารณะให้ผู้ได้รับ
ผลกระทบจาก
เหตุการณ์ได้
แสดงออกถึง
ประสบการณ์และ
ความรู้สึกของตน
ผ่านสื่อมวลชน ซึ่งทํา
ให้สังคมรู้สึกว่าเรื่อง
เหล่านี้สามารถพูดถึง
ได้ในที่สาธารณะใน
ลักษณะของการ
บําบัดร่วม 
(Collective 
Therapy) 

ความเป็นธรรม
และตอบสนองต่อ
ความต้องการของ
คนส่วนใหญ่มาก
ขึ้น 
๒. ยอมรับใน
ความแตกต่าง
หลากหลายของ
คนในสังคม 

ประชาธิปไตย โดย
มีภาพของเยอรมัน
ตะวันตกเป็นตัว
แบบ 
๒. การพัฒนา
เศรษฐกิจเพื่อลด
ความเหลื่อมล้ําใน
สังคมโดยพยายาม
สร้างความเจริญ
ให้อยู่ในระดับที่
ใกล้เคียงกันทั่ว
ประเทศ 

 


