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ก. สิทธิตามกฎหมายระหว่างประเทศ  

 หลกัการและแนวปฏิบติัพื�นฐานว่าด้วยสิทธิที�จะได้รับความช่วยเหลือและการเยียวยาเมื�อเกิดการละเมิดร้ายแรงต่อ

กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ องค์การสหประชาชาติ (UN Basic 

Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Gross Violations of International Human Rights 

Law and Serious Violations of International Humanitarian Law assert) ยนืยนัสิทธิของผูเ้สียหายจากการละเมิดที�จะไดรั้บ

การเยยีวยาโดยทนัที อยา่งพอเพียง และเป็นผล2 โดยในกรณีที�เหมาะสมและในบางรูปแบบอาจรวมถึงการชดใช ้ค่าชดเชย

ต่อความเสียหาย และการฟื� นฟูร่างกาย จิตใจ และสถานภาพ มาตรการที�ทาํใหผู้เ้สียหายพึงพอใจอยา่งเช่น การเปิดเผยความ

จริง การนาํตวัผูก้ระทาํผิดมาลงโทษ และการยตุิการละเมิดที�เกิดขึ�น ยงัเป็นขั�นตอนที�มีผลในเชิงการเยยีวยา ในทาํนอง

เดียวกนั ขั�นตอนในการป้องกนัไม่ใหเ้กิดการละเมิดซํ� ากค็วรดาํเนินไปพร้อมกบัการเยยีวยา เพราะเป็นการสร้างความเชื�อมั�น

ต่อผูเ้สียหายว่าการเยยีวยาไม่ใช่คาํสัญญาที�ว่างเปล่าหรือมาตรการบรรเทาปัญหาชั�วคราว  

 ภายหลงัการละเมิดอยา่งเป็นระบบหรือกวา้งขวางหรือความขดัแยง้โดยทั�วไป การจดัใหม้ีการเยยีวยาอยา่งจริงจงั

มกัเป็นภารกิจที�ทา้ทาย อาจเป็นเพราะจาํนวนผูเ้สียหายมีอยูม่ากมาย หรืออนัตรายที�เกิดขึ�นมีผลร้ายแรงและไม่สามารถแกไ้ข

กลบัคืนได ้อาจส่งผลกระทบทั�งระดบับุคคลและกลุ่ม และอาจมีผลในระยะยาวต่อผูเ้สียหายแต่ละคนและสังคมโดยรวม 

การละเมิดกฎบตัรสิทธิมนุษยชนหรือมนุษยธรรมอาจกลายเป็นเรื�องปรกติมากกว่าเป็นขอ้ยกเวน้ ส่วนหน่วยงานคุม้ครอง

สิทธิเหล่านี�  ไม่ว่าจะเป็นศาล หรือระบบยตุิธรรมทอ้งถิ�นของชุมชน อาจตอ้งเผชิญกบัคดีความมากมาย หรือไม่ระบบ

ดงักล่าวกถ็ูกทาํลายไปในระหว่างความขดัแยง้ หรือไม่ระบบดงักล่าวกถ็ูกแทรกแซงและครอบงาํดว้ยอาํนาจการเมืองที�ฉ้อ

ฉล3 ในบริบทเช่นนั�น มาตรการเชิงนโยบายเพื�อช่วยเหลือผูเ้สียหายอาจเป็นวิธีการดีสุดที�นาํไปสู่การเยยีวยา แทนที�จะปล่อย

ใหเ้กิดการเยยีวยาเป็นรายกรณีตามกลไกของศาล   

 ในปัจจุบนั กฎหมายระหว่างประเทศกาํหนดอยา่งชดัเจนถึงหนา้ที�ในการเยยีวยา แต่ในทางปฏิบตัิแลว้ หนา้ที�ที�

กาํหนดยงัขาดรายละเอียดที�ชดัเจน และทาํใหเ้กิดคาํถามขึ�นว่าจะมีวธีิการปฏิบตัิตามพนัธกรณีดงักล่าวไดอ้ยา่งไรในสภาพที�

เกิดความเสียหายร้ายแรงขึ�นมาแลว้  
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ข. การเยียวยาในฐานะองค์ประกอบสําคญัของความยตุิธรรมระยะเปลี�ยนผ่าน  

 

 การเยยีวยาเป็นองคป์ระกอบสาํคญัของขอ้เสนอต่อความยตุิธรรมระยะเปลี�ยนผ่านใด ๆ ทั�งนี� เพราะจากแง่มุมต่าง 

ๆ ของความยตุิธรรมระยะเปลี�ยนผ่าน การเยยีวยาเป็นการใหค้วามสาํคญัโดยตรงและอยา่งเปิดเผยต่อสภาพความเป็นอยูข่อง

ผูเ้สียหาย และมุ่งชดเชยต่อสิทธิที�ถูกละเมิด มุ่งแกไ้ขความทุกขท์รมานที�เกิดขึ�น และมุ่งคุม้ครองศกัดิ�ศรีของบุคคล โดย

สาระสาํคญัแลว้ เราควรระมดัระวงัไม่ใหก้ารเยยีวยาเป็นเพียงการใหแ้บบสงเคราะห์ แต่โครงการเยยีวยาควรมุ่งยนืยนั

สถานภาพของผูเ้สียหายในฐานะผูท้รงสิทธิ�  และเนน้ย ํ�าความคิดที�ว่าผูเ้สียหายพึงไดรั้บการเยยีวยา นอกจากนั�น การเยยีวยา

ควรทาํหนา้ที�เป็นกลไกที�นาํไปสู่การยอมรับต่อการละเมิดที�เกิดขึ�นและความรับผิดชอบของรัฐที�มีต่อความเสียหาย รวมทั�ง

พนัธกิจของสังคมที�จะหาทางแกปั้ญหาผลกระทบที�เกิดขึ�นอยา่งยาวนาน บ่อยครั� งที�ผูเ้สียหายมองว่าการยอมรับของสังคม

เป็นองคป์ระกอบสาํคญัสุดของการเยยีวยาที�พึงประสงค ์แต่ก็มกัจะเป็นสิ�งที�ขาดหายไปเสมอ 

 ในระหว่างการเจรจาเพื�อยตุิความขดัแยง้ รวมทั�งการกาํหนดวาระภายหลงัความขดัแยง้ เรามกัมองขา้มความ

ตอ้งการของผูเ้สียหาย กลุ่มผูเ้สียหายมกัไม่มีนํ�าหนกัทางการเมือง เป็นเหตุใหฝ่้ายต่าง ๆ ที�เขา้ร่วมการเจรจาไม่ค่อยให้

ความสาํคญั หรือมกัจะไม่เห็นว่ามีผลคุกคามต่อความมั�นคงของตนเอง แต่ในระยะยาว เราจาํเป็นตอ้งกาํหนดใหผู้เ้สียหาย

และสิทธิของผูเ้สียหายเป็นวาระสาํคญัในยคุหลงัความขดัแยง้ ทั�งนี� จะช่วยใหเ้กิดความเชื�อมั�นต่อรัฐและต่อพนัธกิจที�จะ

คุม้ครองสิทธิมนุษยชนในอนาคตโดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน การตอบสนองความตอ้งการของผูเ้สียหายจึงมี

คุณค่าในตนเองทั�งในแง่ของจริยธรรมและกฎหมาย และคุณค่าในเชิงยทุธศาสตร์ โดยจะนาํไปสู่ความไดเ้ปรียบทางการ

เมืองในระยะยาวและเป็นการสถาปนาสันติภาพที�ย ั�งยนื ทั�งหมดเป็นวตัถุประสงคส์าํคญัของนโยบายการเยยีวยา 

 การเยยีวยาจึงเป็นองคป์ระกอบสาํคญัสาํหรับแนวทางความยตุิธรรมระยะเปลี�ยนผ่านใด ๆ และจะเป็นผลมาก

ยิ�งขึ�นหากนาํมาใชร่้วมกบัมาตรการเสริมอื�น ๆ ทั�งการคน้หาความจริง การปฏิรูปเชิงสถาบนั กลไกความรับผิดและการจดั

กิจกรรมรําลึก นอกจากนั�น แผนการเยยีวยาที�ปราศจากมาตรการหนุนเสริมเหล่านี�มกัส่งผลในเชิงลบ การเยยีวยาที�ไม่มี

ขั�นตอนคน้หาความจริงเกี�ยวกบัการละเมิดที�เกิดขึ�นในอดีต มกัจะถูกมองว่าเป็นการซื�อเวลาเพื�อปิดปากผูเ้สียหายเท่านั�น การ

กระทาํเช่นนั�นไม่เพียงเป็นการลบหลู่ต่อผูเ้สียหาย แต่ยงัเปิดโอกาสใหก้ารปฏิเสธความจริงดาํรงอยูไ่ด ้ในทาํนองเดียวกนั 

การเยยีวยาที�ปราศจากการปฏิรูปหรือมาตรการอื�น ๆ เพื�อป้องกนัการละเมิดในอนาคต กอ็าจทาํใหแ้ผนการเยยีวยาเป็นสิ�งที�

ถูกหวัเราะเยาะ เป็นคาํสัญญาที�ว่างเปล่าและไม่อาจป้องกนัไม่ใหเ้กิดการละเมิดซํ� าไดอ้ีก ในทาํนองเดียวกนั โครงการเยยีวยา

ที�ปราศจากมาตรการเพื�อนาํตวัผูก้ระทาํผิดมาลงโทษ เท่ากบัเป็นการขอใหผู้เ้สียหายยอมเสียสละสิทธิในกระบวนการ

ยตุิธรรมเพื�อแลกกบัความสนบัสนุนที�ควรจะไดรั้บอยูแ่ลว้   

 ในเวลาเดียวกนั แนวทางความยตุิธรรมระยะเปลี�ยนผ่านที�ปราศจากการเยยีวยา กม็ีประสิทธิภาพนอ้ยลง ทั�งนี�

เพราะไม่ไดมุ้่งเปลี�ยนแปลงสภาพความเป็นอยูข่องผูเ้สียหายโดยตรง มาตรการอื�น ๆ ที�มีอยู ่แมว้่าจะสาํคญัเพียงใดกไ็ม่

ตอบสนองโดยตรงต่อความตอ้งการของผูเ้สียหายและชุมชนที�ถูกละเมิด การใหค้วามสาํคญัโดยตรงต่อความตอ้งการของ

ผูเ้สียหาย รวมทั�งมาตรการอยา่งเป็นรูปธรรมเพื�อแสดงการยอมรับและความเคารพ อาจเกิดขึ�นไดโ้ดยผ่านมาตรการเยยีวยา 

การเยยีวยามีศกัยภาพที�ช่วยใหเ้กิดความเชื�อมั�นและฟื� นฟูศกัดิ�ศรีโดยผ่านการแสดงพนัธกิจอยา่งเปิดเผยและจริงจงัต่อสิทธิ

มนุษยชน ทั�งยงัตอบสนองวตัถุประสงคใ์นการกาํหนดมาตรการความยตุิธรรมที�ตอบสนองผูเ้สียหายโดยตรง เป็นการเสนอ

ทางออกในอนาคตที�จะช่วยใหพ้วกเขาหลุดพน้จากความทุกขย์ากที�ดาํรงอยูไ่ด ้ 

 

ค. การเยยีวยากับความสัมพันธ์ต่อยทุธศาสตร์การฟื� นฟู   

 เช่นเดียวกบัแง่มุมอื�นของความยตุิธรรมระยะเปลี�ยนผ่าน เราไม่ควรทาํความเขา้ใจหรือออกแบบการเยยีวยาโดย



แยกจากมาตรการฟื� นฟูอื�น ๆ ทั�งในเชิงแนวคิดและการปฏิบตัิ เราควรมองว่าการเยยีวยาเป็นส่วนหนึ�งของวาระการทาํงาน

โดยรวม ดว้ยเหตุดงักล่าววาระการทาํงานในยคุหลงัความขดัแยง้จึงตอ้งครอบคลุมแง่มุมต่าง ๆ ทั�งการสร้างสันติภาพ การ

ฟื� นฟู การสงเคราะห์ และการส่งเสริมเอกภาพแห่งชาติ แมว้่าวตัถุประสงคแ์ละธรรมชาติของการเยยีวยามีลกัษณะที�แตกต่าง

และตอ้งใหค้วามใส่ใจเป็นพิเศษ แต่หากไม่นาํการเยยีวยามาเป็นส่วนหนึ�งของวาระการทาํงานโดยรวม เราจะไม่สามารถ

ตอบสนองสิทธิขั�นพื�นฐานที�สาํคญัทั�งของผูเ้สียหายและสาธารณชนอื�น ๆ ได ้แมว้า่การตอบสนองสิทธิทางเศรษฐกิจ-สังคม

ขั�นพื�นฐาน อยา่งเช่น การมีที�อยูอ่าศยั นํ�า และการศึกษา อาจไม่ใช่การเยยีวยาโดยตรง แต่สิทธิอื�น ๆ กไ็ม่ไดท้าํใหสิ้ทธิ

เหล่านี�สาํคญันอ้ยลงไปสาํหรับผูเ้สียหายหรือสังคมโดยรวม ในช่วงหลงัความขดัแยง้ มกัมีความจาํเป็นที�จะตอ้งฟื� นฟู

โครงสร้างพื�นฐานเพื�อใหป้ระชาชนบรรลุสิทธิทางเศรษฐกิจ-สังคม รวมทั�งสิทธิพลเรือนและสิทธิทางการเมืองจากระดบั

ล่างขึ�นมาได ้โดยจะตอ้งมีการปฏิรูปสถาบนัต่าง ๆ และมีการจดัตั�งหน่วยงานใหม่ขึ�นมาเพื�อกาํกบัดูแลและบงัคบัใชต้าม

สิทธิเหล่านี�  การสร้างความสมดุลใหก้บัวาระสิทธิโดยทั�วไป โดยการแสดงพนัธกิจที�มีต่อการเยยีวยาจึงเป็นภารกิจสาํคญั

ของรัฐบาล โดยไม่ควรใหค้วามสาํคญักบัส่วนใดส่วนหนึ�งมากกว่ากนั โดยสาระสาํคญัแลว้ เราไม่ควรคาดหวงัใหผู้เ้สียหาย

ตอ้งเสียสละสิทธิอยา่งหนึ�งเพื�อแลกกบัสิทธิอีกอยา่งหนึ�ง  

 

II. รูปแบบการเยยีวยา  

 บทความชิ�นนี� ไม่ไดมุ้่งอธิบายกลไกยตุิธรรมเพื�อการเยยีวยาผูเ้สียหาย แต่กค็วรเนน้ย ํ�าดว้ยวา่ศาลมีบทบาทสาํคญั

ในการกาํหนดมาตรฐานของพนัธกรณีตามกฎหมาย และผูเ้สียหายกบัผูส้นบัสนุนไม่ควรมองขา้มคุณค่าเชิงยทุธศาสตร์ของ

ศาล อยา่งไรกต็าม โดยทั�วไปแลว้การฟ้องคดีเป็นรายบุคคลผ่านกระบวนการศาลมกัเป็นวิธีการที�ไม่ตอบสนองความ

ตอ้งการของผูเ้สียหายไดอ้ยา่งสมบูรณ์ เมื�อพิจารณาถึงปัญหาที�เกิดขึ�นในช่วงหลงัความขดัแยง้ ศาลเองกม็ีศกัยภาพในการไต่

สวนคดีที�จาํกดั นอกจากนั�น ในระหว่างการไต่สวนผูเ้สียหายอาจจะตอ้งบอกเล่ารายละเอียดการละเมิดที�เกิดขึ�น และในบาง

กรณีอาจจะตอ้งชี�ตวัผูก้ระทาํผิด นอกจากนั�น ผูเ้สียหายเหล่านี� ซึ� งไม่มีเงินมากพอหรือไม่มีช่องทางเขา้ถึงทนายความและศาล 

กม็กัจะไม่ไดรั้บการเยยีวยาแมว้่าจะไดรั้บความเสียหายเท่า ๆ กบัคนอื�น ๆ ในบทความชิ�นนี�  เราจึงใหค้วามสาํคญัต่อ

โครงการเยยีวยาที�จดัทาํขึ�นตามกฎหมายเพื�อช่วยเหลือผูเ้สียหายแบบกลุ่ม แทนที�จะเป็นการอาํนวยความยตุิธรรมรายบุคคล

ตามกลไกศาล  

 

ก. การเยยีวยาผ่านโครงการของฝ่ายบริหาร   

 

 โดยทั�วไปแลว้ โครงการเยยีวยาที�เกิดขึ�นตามกฎหมายมุ่งหาทางชดเชยโดยผ่านมาตรการต่าง ๆ สาํหรับการละเมิด

บางอยา่ง รวมทั�งการตอบสนองต่อกลุ่มผูเ้สียหายที�หลากหลาย มาตรการเหล่านี�มีเป้าประสงคท์ั�งการชดใช ้การฟื� นฟู และ

การชดเชย และควรนาํมาปฏิบตัิพร้อมกบัขั�นตอนอื�น ๆ เพื�อประกนัว่าสังคมโดยรวมจะไม่ยอมใหพ้ลเมืองของตนตอ้งตก

เป็นผูเ้สียหายและไม่ไดรั้บการคุม้ครองอีก แมว้่าโครงการเยยีวยาไม่อาจตอบสนองความตอ้งการที�หลากหลายในแต่ละกรณี

ได ้แต่กม็กัจะสามารถจาํแนกกลุ่มผูเ้สียหายหรือสมาชิกในครอบครัวที�หลงเหลืออยู ่และช่วยใหบุ้คคลที�อยูใ่นสภาพการณ์

เดียวกนัไดรั้บการปฏิบตัิเหมือน ๆ กนั ยกตวัอยา่งเช่นในเปรู กลุ่มผูเ้สียหายเหล่านี�ประกอบดว้ยสมาชิกในครอบครัวของผูท้ี�

ถูกสังหารหรือถูกบงัคบัใหสู้ญหาย ผูท้ี�ถูกทรมาน ถูกผลกัดนัใหอ้อกจากที�อยูข่องตน (ทั�งคนที�ยา้ยไปอยูใ่นพื�นที�อื�นของ

ชุมชนเดิม และคนที�ถูกบงัคบัใหโ้ยกยา้ยไปที�อยูใ่หม่หรือไปอยูใ่นเมือง) ผูเ้สียหายจากการข่มขืนกระทาํชาํเรา เดก็ที�ถูกจบั

ตวัไปเป็นทหาร และเดก็ที�ถือกาํเนิดมาจากแม่ที�ถูกข่มขืน หากมีการนาํมาปฏิบตัิเป็นอยา่งดี โครงการเหล่านี� จะส่งผลกระทบ

ในวงกวา้งมากกว่าการเยยีวยาตามคาํสั�งศาล ทั�งในแง่จาํนวนของผูท้ี�ไดรั้บการเยยีวยา และความเป็นองคร์วมของมาตรการ



ช่วยเหลือ  

 โปรดสังเกตว่าการเยยีวยาโดยส่วนใหญ่มกัไม่สามารถตอบสนองความคาดหวงัของผูเ้สียหายไดท้ั�งหมด แต่

โครงการเยยีวยาบางอยา่งกป็ระสบความสาํเร็จ ช่วยใหผู้เ้สียหายและสังคมโดยรวมเห็นความจาํเป็นและคุณค่าของการ

ยนืยนัว่าผูเ้สียหาย สมาชิกในครอบครัวและชุมชนที�ไดรั้บผลกระทบ พึงมีสิทธิบางประการ และเนน้ย ํ�าว่าการแกปั้ญหาการ

ละเมิดในอดีตเป็นปัจจยัสาํคญัที�ช่วยสร้างอนาคตร่วมกนั  

 

ข. ประโยชน์ในเชิงสัญลักษณ์และวัตถุ   

 กิจกรรมตามโครงการเยยีวยามกัมุ่งบรรลุเป้าหมายที�สาํคญั ครอบคลุมตั�งแต่มาตรการในเชิงสัญลกัษณ์ไปจนถึง

มาตรการที�ใหป้ระโยชน์ในเชิงวตัถุ มาตรการเหล่านี�อาจรวมถึงแถลงการณ์เพื�อขอโทษ หรือการตั�งชื�อถนนใหเ้ป็นเกียรติกบั

ผูเ้สียหาย และอาจรวมถึงการคน้หาซากศพของบุคคลอนัเป็นที�รัก การจดัทาํที�ฝังศพใหส้มเกียรติ การจดัตั�งศูนยฟื์� นฟูและ

ศูนยช์ุมชน การใหเ้งินกูย้มื หรือการใหทุ้นสนบัสนุนโดยตรงต่อชุมชนตามโครงการเยยีวยา หรือการใหเ้งินชดเชยหรือเงิน

บาํนาญ  

 ในแง่ของนิยามความหมาย การเยยีวยาทุกประการมีบทบาทเชิงสัญลกัษณ์ที�สาํคญัในกระบวนการสร้างความ

เชื�อมั�นของสาธารณะ และช่วยใหผู้เ้สียหายกลบัคืนสู่สังคมได ้แต่เรากไ็ม่ควรมองขา้มองคป์ระกอบเชิงวตัถุของนโยบายการ

เยยีวยา ในระหว่างการอภิปรายถึงการเยยีวยาในเชิงสัญลกัษณ์กบัการสังหารลา้งเผ่าพนัธุ์ที�กระทาํต่อหมู่บา้นพื�นเมืองชาว

มายาในกวัเตมาลา เจา้หนา้ที�ซึ� งเป็นคนพื�นเมืองของโครงการเยยีวยาแห่งชาติไดแ้สดงความเห็นว่า “สัญลกัษณ์หรือ! นั�น

แหละเป็นสิ�งที�เราไดรั้บจากรัฐบาลนี�  ทั�งหมดนั�นแหละเท่าที�เราไดรั้บมา แต่เรายงัตอ้งการสิ�งที�เป็นรูปธรรมดว้ย” ผูเ้สียหาย

ยอ่มไม่ใหค้วามสาํคญัอยา่งจริงจงักบัคาํสัญญาที�จะส่งเสริมความสามคัคี หรือการยอมรับใหผู้เ้สียหายที�เคยถูกกีดกนัจาก

สังคมกลบัเขา้เป็นส่วนหนึ�งของสังคม และไม่อาจยอมรับคาํสัญญาที�จะใหค้วามคุม้ครองได ้หากปราศจากมาตรการอยา่ง

เป็นรูปธรรมเพื�อแกปั้ญหาความทุกขย์ากที�เกิดขึ�น นโยบายการเยยีวยาจึงตอ้งประกอบดว้ยมาตรการต่าง ๆ ทั�งในเชิง

สัญลกัษณ์และวตัถุ แทนที�จะพึ�งพามาตรการอยา่งใดอยา่งหนึ�ง  

 สาํหรับโครงการเยยีวยาแบบกลุ่ม ซึ� งทาํใหไ้ม่สามารถประเมินความเสียหายเป็นรายบุคคลได ้หรือการแกไ้ขความ

เสียหายอยา่งสมบูรณ์ไม่อาจเกิดขึ�นได ้แมแ้ต่โครงการเยยีวยาที�จริงใจกย็งัไม่สามารถตอบสนองความคาดหวงัในการแกไ้ข

ผลเสียหายที�เกิดขึ�นไดอ้ยา่งสมบูรณ์ อยา่งไรกต็าม โครงการเช่นนี� เสนอทางออกอยา่งเป็นรูปธรรมต่อปัญหาที�เกิดจากความ

เสียหาย ที�ชิลี ประธานาธิบดีเอลวิน (Aylwin) ไดก้ล่าวแสดงความเสียใจอยา่งซาบซึ� งต่อประชาชนสาํหรับการกดขี�และการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นเวลาหลายปีในยคุของพลเอกปิโนเชต์ (Pinochet) คาํขอโทษเช่นนี�ยอ่มเป็นสิ�งที�คนไม่ให้

ความสาํคญัมากนกั หากรัฐบาลชิลีไม่ไดเ้สนอที�จะจ่ายเงินชดเชยในระยะยาวต่อครอบครัวผูเ้สียหายในยคุของปิโนเชตด์ว้ย 

ที�อีสตต์ิมอร์ มีความจาํเป็นอยา่งยิ�งที�จะช่วยใหชุ้มชนเขา้ใจตวัผูเ้สียหายและผูก้ระทาํผิดซึ� งต่างกเ็ป็นคนในหมู่บา้นเดียวกนั 

แต่ในกรณีที�เป็นอาชญากรรมที�ไม่ร้ายแรง คณะกรรมการปรองดองในพื�นที�กอ็าจยอมรับผูก้ระทาํผิด รับฟังจากผูเ้สียหาย 

และเสนอเงื�อนไขเพื�อช่วยใหผู้ก้ระทาํผิดสามารถชดเชยต่อสิ�งที�ตวัเองทาํ และอยูร่่วมในชุมชนต่อไปได ้ 

 ในบางกรณีอาจรวมถึงการสร้างบา้นเพื�อทดแทนหลงัที�ถูกทาํลายไป หรือใหผู้ก้ระทาํผิดทาํงานรับใชชุ้มชนตาม

จาํนวนชั�วโมงที�ตกลงกนั ในกรณีเช่นนี�  จะเห็นไดว้่าการไถ่บาปตนเองในเชิงสัญลกัษณ์และการทาํกิจกรรมอยา่งเป็น

รูปธรรมรวมกนัเป็นขั�นตอนเลก็ ๆ อยา่งหนึ�งที�มุ่งไปสู่การเยยีวยา  

 มาตรการเชิงวตัถุกค็วรมีความหมายในเชิงสัญลกัษณ์ประกอบกนัไปดว้ย อยา่งไรกต็าม การเยยีวยาอาจ

ประกอบดว้ยการแสดงออกเชิงสัญลกัษณ์ที�สาํคญั แต่อาจไม่ไดใ้ห้ประโยชน์เชิงวตัถุมากนกั อยา่งเช่น การที�หน่วยงานของ

รัฐแสดงความเสียใจอยา่งเป็นทางการต่อสาธารณะ การจดัพิธีสาธารณะ และการจดัทาํอนุสาวรียต์่าง ๆ การมีส่วนร่วมของ



สังคมในกิจกรรมเชิงสัญลกัษณ์เช่นนี� เป็นเรื�องสาํคญั ทั�งนี� เพื�อส่งเสริมใหส้ังคมยอมรับต่อสิ�งที�เกิดขึ�นไปแลว้และผูท้ี�ถูก

กระทาํ การยอมรับต่อสาธารณะทั�งในส่วนของหน่วยงานของรัฐ และโดยเฉพาะสังคมโดยรวม มีบทบาทสาํคญัช่วย

แกปั้ญหาการที�ผูเ้สียหายรู้สึกถูกกีดกนัออกจากสังคม  

 

ค. การเยยีวยาแบบกลุ่มและรายบุคคล   

 การเยยีวยาอาจมุ่งกระทาํต่อบุคคลหรือเป็นกลุ่ม อยา่งเช่นชุมชน กลุ่ม หรือภูมิภาคกไ็ด ้ 

 มาตรการแบบรายบุคคลจะตอ้งอาศยัการจาํแนกบุคคลอยา่งแม่นยาํ ทั�งนี� เพื�อใหบุ้คคลดงักล่าวไดเ้ขา้ถึงความ

ช่วยเหลืออยา่งเป็นรูปธรรม มาตรการรายบุคคลมีความสาํคญัเนื�องจากมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศมกัจะ

กาํหนดการเยยีวยารายบุคคลเช่นนี�  มาตรการรายบุคคลจึงเป็นการเนน้ย ํ�าคุณค่าของมนุษยแ์ต่ละคนและสถานภาพของความ

เป็นผูท้รงสิทธิ หลีกเลี�ยงการมองอยา่งเหมารวมต่อผูเ้สียหาย ซึ� งอาจทาํใหเ้กิดการมองขา้มความเสียหายในบางกรณี และ

เป็นการลดทอนคุณค่าของการเยยีวยา แต่ในอีกแง่หนึ�ง เนื�องจากสภาพการณ์ที�แตกต่างกนัของแต่ละกรณีและแนวทางการ

ปฏิบตัิที�ไม่เหมือนกนั มาตรการรายบุคคลอาจทาํใหเ้กิดการเลือกปฏิบตัิได ้เป็นเหตุใหผู้เ้สียหายบางรายในบางกลุ่มหรือ

ชุมชนอาจไดรั้บการเยยีวยา ในขณะที�ผูเ้สียหายหรือสมาชิกชุมชนคนอื�น ๆ อาจไม่ไดรั้บการเยยีวยากไ็ด ้ซึ� งอาจทาํใหค้วาม

ตึงเครียดเพิ�มมากขึ�น ยกตวัอยา่งเช่น ในกรณีที�มีชาวบา้น 20 คนไดรั้บผลกระทบจากการถูกควบคุมตวั ถูกทรมาน หรือ

สูญเสียสมาชิกในครอบครัว และมีสิทธิที�จะไดรั้บการเยยีวยาแบบรายบุคคล แต่ชาวบา้นคนอื�น ๆ ที�ไดรั้บผลกระทบ

เช่นเดียวกนั อยา่งเช่นตอ้งอพยพหนีไปอยูท่ี�อื�น หรือชาวบา้นที�ไม่ไดรั้บความใส่ใจดูแลดา้นสิทธิทางเศรษฐกิจและสังคม

อยา่งเพียงพอจากรัฐบาล กอ็าจประทว้งวา่พวกเขาถูกกีดกนัจากการเยยีวยาเพียงเพราะเงื�อนไขปัจจยัของบุคคลลว้น ๆ  

 การเยยีวยาแบบกลุ่มมุ่งใหป้ระโยชน์ต่อบุคคลที�ไดรั้บผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนแบบกลุ่ม 

ยกตวัอยา่งเช่น มาตรการเยยีวยาแบบกลุ่มอาจมุ่งแกปั้ญหาเชิงอตัลกัษณ์อนัเนื�องมาจากการละเมิดของบุคคล (อยา่งเช่นการ

ละเมิดสิทธิและศกัดิ�ศรีของผูห้ญิง โดยผูก้ระทาํไดใ้ชก้ารข่มขืนกระทาํชาํเราเป็นกลไกในการกดขี� หรือการมุ่งโจมตีอยา่ง

เป็นระบบต่อกลุ่มชาติพนัธุ์บางกลุ่ม) ในกรณีอื�น ๆ มาตรการเช่นนี�อาจแกปั้ญหาการละเมิดเนื�องจากการทิ�งระเบิดหรือการ

ทาํลายหมู่บา้น  โดยเป็นการกระทาํที�มุ่งสร้างความหวาดกลวัใหก้บักลุ่มคนจาํนวนมาก ส่งผลกระทบต่อช่องทางหาเลี�ยงชีพ 

มุ่งทาํลายกลุ่มองคก์ร หรือมุ่งทาํลายความเชื�อมั�นของประชาชนที�มีต่อรัฐ ในบริบทเช่นนี�  การเยยีวยาแบบกลุ่มอาจเป็นการ

แกปั้ญหาที�ดีต่อความเสียหายที�เกิดขึ�นต่อโครงสร้างพื�นฐานของชุมชน ความเสียหายที�มีต่ออตัลกัษณ์และความเชื�อมั�น และ

ยงัเป็นการสนบัสนุนโครงการระดบัชุมชนเพื�อช่วยคน้หาญาติที�สูญหาย หรือเพื�อช่วยสร้างหอ้งประชุมที�ช่วยส่งเสริมชีวิต

ของชุมชนและการปกครองตนเองได ้ 

 ในอีสตต์ิมอร์ คณะกรรมการคน้หาความจริงเสนอแนะกระบวนการที�ผสมผสานประโยชน์ระดบับุคคลกบั

รูปแบบการทาํงานเพื�อเยยีวยากลุ่ม โดยทางคณะกรรมการเลง็เห็นว่า แม่เลี�ยงเดี�ยวรวมทั�งหญิงหมา้ยที�สามีเสียชีวิตระหว่าง

ความขดัแยง้และผูเ้สียหายจากความรุนแรงทางเพศ จะไดรั้บประโยชน์จากโครงการใหทุ้นการศึกษาสาํหรับลูก ๆ ในวยั

เรียน ในการเดินทางมารับความช่วยเหลือบรรดาแม่เหล่านี�จะตอ้งเดินทางมาที�ศูนยบ์ริการในภูมิภาค และจะมีโอกาสได้

พบปะกบักลุ่มเพื�อน มีโอกาสฝึกอาชีพ ไดรั้บการดูแลดา้นสุขภาพและไดรั้บคาํปรึกษา ที�ชิลี มีการบาํบดัแบบกลุ่มจาํนวน

มากสาํหรับผูท้ี�เคยถูกทรมาน ช่วยใหผู้เ้สียหายเหล่านี�ไดรั้บความสนบัสนุนซึ� งกนัและกนั การส่งเสริมใหผู้เ้สียหายรวมตวั

เป็นกลุ่มโดยผ่านการเยยีวยาแบบกลุ่มกอ็าจเป็นอีกวิธีการหนึ�งที�ช่วยใหเ้กิดเครือข่ายของคนที�เผชิญกบัปัญหาแบบเดียวกนั  

 เราสามารถออกแบบการเยยีวยาแบบกลุ่มในลกัษณะที�เป็นการใหค้วามช่วยเหลือในบริบทที�มีขอ้จาํกดัเชิงปฏิบตัิ 

หรือมีขอ้กงัวลถึงความยากลาํบากที�จะจาํแนกผูเ้สียหายกลุ่มต่าง ๆ หรือจาํแนกว่าใครเป็นผูเ้สียหายหรือไม่ ในการทาํงาน

เช่นนี�  หมู่บา้นที�ไดรั้บผลกระทบจากการละเมิดในหลายรูปแบบกอ็าจไดรั้บความช่วยเหลือในรูปของเงินสนบัสนุน



โครงการชุมชน แมว้่าไม่ใช่ว่าชาวบา้นทุกคนในหมู่บา้นจะไดรั้บผลกระทบแบบเดียวกนั และแมว้่าชาวบา้นบางคนใน

หมู่บา้นอาจมีส่วนสนบัสนุนใหเ้กิดการกระทาํความเสียหายขึ�น ยกตวัอยา่งเช่นที�เปรู ชุมชนที�ไดรั้บผลกระทบจากความ

รุนแรงสามารถเสนอโครงการขอทุนสนบัสนุนไดจ้าํนวนไม่เกิน 30,000 เหรียญ โดยเป็นโครงการที�เอื�อประโยชน์ใหก้บัคน

ทั�งชุมชน แทนที�จะเป็นประโยชน์เฉพาะผูเ้สียหายบางคน และเป็นโครงการที�สามารถดาํเนินงานไดแ้มว้่าผูท้ี�เคยร่วมกระทาํ

ความผิดเป็นชาวบา้นในหมู่บา้นดว้ย  

 การเลือกใชก้ารเยยีวยาแบบกลุ่มช่วยหลีกเลี�ยงผลกระทบต่อชุมชนจากการเลือกช่วยเหลือเป็นรายบุคคล มีรายงาน

ว่าที�ชิลี การเลือกจ่ายเงินช่วยเหลือเพื�อเยยีวยาเป็นรายบุคคลใหก้บักลุ่มชนพื�นเมืองบางส่วนที�มีวฒันธรรมแบบกลุ่มค่อนขา้ง

เขม้แขง็ ส่งผลใหเ้กิดการแตกความสามคัคีในชุมชน4
 

ที�เปรู ชุมชนบนพื�นที�สูงหลายแห่งกม็ีวฒันธรรมแบบกลุ่มที�เขม้แขง็ 

แต่ผูเ้สียหายที�นั�นเรียกร้องใหม้ีทั�งการเยยีวยาแบบกลุ่มและรายบุคคล ทั�งนี� เพื�อยนืยนัสถานภาพของความเป็นพลเมืองของ

ตน โดยถือว่ามีศกัดิ�ศรีทดัเทียมกบัคนที�อยูใ่นเมือง พวกเขายนืยนัใหท้าํเช่นนี� เพื�อตอ้งการแกปั้ญหาอตัลกัษณ์แบบกลุ่มที�

คลุมเครือ ซึ� งเป็นเหตุใหก้ลุ่มชนชั�นนาํในเขตเมืองใชป้ระโยชน์ในช่วงเวลาหลายปีที�กดขี�พวกเขาและเพิกเฉยต่อชะตากรรม

ของพวกเขา5 

 การเยยีวยาแบบกลุ่มกม็ีปัญหาทา้ทายเช่นกนั เพราะไม่ใช่สามารถทาํกนัง่าย ๆ และเสี�ยงที�จะถูกต่อตา้นจาก

ผูเ้สียหายบางคน หากพวกเขามองว่าการเยยีวยาเช่นนี�ไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการภายในอนัเป็นผลมาจากการ

ละเมิดและความทุกขท์ี�เกิดขึ�น และบ่อยครั� งไม่ใช่เรื�องง่ายที�จะจาํแนกว่าชุมชนใดจะไดรั้บประโยชน์ หรือจะหาเหตุผลที�

เลือกใหบ้างชุมชนแต่ไม่ใหชุ้มชนอื�น นอกจากนั�น วิธีการเยยีวยาเชน่นี� ยงัอาจถูกใชเ้พื�อประโยชน์ทางการเมือง โดยอาจทาํ

ใหช้าวบา้นสับสนคิดว่าเป็นส่วนหนึ�งของนโยบายการพฒันาที�ชุมชนมีสิทธิจะไดรั้บอยูแ่ลว้ อยา่งเช่นกรณีของเปรู รัฐบาล

พยายามเปลี�ยนภาพลกัษณ์ของการเยยีวยาว่าเป็นโครงการพฒันาของรัฐที�ดาํเนินการอยูแ่ลว้ ทาํใหผู้เ้สียหายประทว้งโดย

ระบุว่าโครงการพฒันาเหล่านี� เป็นโครงการที�รัฐตอ้งจดัทาํอยูแ่ลว้ นอกจากนั�น โครงการเหล่านี�ไม่ไดรั้บการออกแบบมาเพื�อ

แกปั้ญหาความทุกขย์ากที�พวกเขาเผชิญอยู ่ในบางกรณี ดงัที�มีขอ้สังเกตขา้งตน้ การเยยีวยาที�ใหเ้ป็นกลุ่มเช่นนี�อาจเป็น

เหมือนโครงการที�ใหป้ระโยชน์แมก้ระทั�งผูก้ระทาํผิดซึ� งอยูใ่นชุมชนเดียวกนั วิธีการเยยีวยาเช่นนี� จึงอาจช่วยส่งเสริมความ

สามคัคีในชุมชน แต่ในขณะเดียวกนักอ็าจถูกมองว่าไม่เป็นธรรมและอาจเป็นเหตุกระตุน้ใหเ้กิดการแบ่งแยกหรือความตึง

เครียดขึ�นมากไ็ด ้

 สุดทา้ยแลว้ การผสมผสานมาตรการเยยีวยาแบบต่าง ๆ น่าจะเป็นวธีิการดีสุดที�ช่วยใหโ้ครงการเยยีวยาที�ไดรั้บ

งบประมาณสนบัสนุนไม่มากนกัมีคุณค่ามากสุด  

III. การออกแบบนโยบายการเยยีวยา  

ก. จําแนกผู้ได้รับประโยชน์จากมาตรการเยียวยา  

 

 นอกจากการจาํแนกวิธีการเยยีวยาที�จะใชแ้ลว้ การกาํหนดนโยบายการเยยีวยาจะเกิดขึ�นไดจ้ากการทาํความเขา้ใจ

ภาพรวมของกลุ่มผูเ้สียหาย จากนั�นใหม้ีการจาํแนกกลุ่มยอ่ยต่าง ๆ ที�ควรไดรั้บการเยยีวยาที�แตกต่างกนั ส่วนใหญ่แลว้มกัมี

                                                        
4 Elizabeth Lira, “Policy for Human Rights Violations in Chile,” in Pablo de Greiff, ed., The Handbook of 

Reparations (Oxford: Oxford University Press: 2006), น. 63 
5 โปรดดู Julie Guillerot and Lisa Magarrell, Memorias de un proceso inacabado – Reparaciones en la 

transición peruana, (Lima: ICTJ-Aprodeh, 2006), น. 46 n.75, น. 138 n.37 



การกาํหนดวิธีการเยยีวยาที�สอดคลอ้งกบัประเภทของการละเมิดหรือความเสียหายที�เกิดขึ�นในระยะเวลาที�กาํหนดชดัเจน 

เราอาจสามารถจาํแนกผูเ้สียหายเป็นกลุ่มต่าง ๆ อยา่งเช่น กลุ่มผูสู้ญเสียสมาชิกในครอบครัว กลุ่มที�เคยถูกควบคุมตวั กลุ่มที�

เคยถูกใชเ้ป็นทาสบาํเรอทางเพศ ผูท้ี�ถูกบงัคบัโยกยา้ย ถูกทาํใหพ้ิการหลงัการทรมาน ฯลฯ จากนั�นเราจะสามารถกาํหนด

มาตรการเฉพาะอยา่งเพื�อช่วยเหลือผูเ้สียหายกลุ่มต่าง ๆ เหลา่นี� ใหส้อดคลอ้งกบัผลกระทบที�เกิดขึ�นจากความเสียหาย 

ยกตวัอยา่งเช่น ผูเ้สียหายจากการข่มขืนกระทาํชาํเรา จากการคุมขงัและการทรมาน อาจไดรั้บความช่วยเหลือในรูปของเงิน

บาํนาญ ส่วนผูเ้สียหายจากการถูกบงัคบัโยกยา้ยอาจไดรั้บความช่วยเหลือแบบเหมาจ่ายครั� งเดียวหรือมีการจดัหาอุปกรณ์

ก่อสร้างบา้นหรืออุปกรณ์การเกษตรให ้อยา่งไรกต็าม ยิ�งมีการแบ่งกลุ่มผูเ้สียหายซับซ้อนมากเพียงใด กจ็ะทาํใหเ้กิดภาระใน

การบริหารโครงการมากขึ�นเท่านั�น เราจึงควรระมดัระวงัเลือกใชว้ิธีการที�เรียบง่ายเพียงพอเพื�อช่วยใหเ้กิดความสะดวกใน

การดาํเนินโครงการ  

 หลกัเกณฑท์ี�นาํมาใชอ้อกแบบโครงการควรวางอยูบ่นหลกัการที�ชดัเจน โดยควรใหค้วามสาํคญัเป็นพิเศษต่อความ

เป็นธรรมและความเป็นไปได ้และมาตรการทุกอยา่งจะตอ้งหลีกเลี�ยงการเอื�อประโยชน์ทางการเมืองใหก้บับางกลุ่มและการ

กีดกนัคนบางกลุ่ม วิธีการเยยีวยาแบบเหมารวมโดยไม่คาํนึงถึงความเสียหายที�แตกต่างกนัของแต่ละบุคคล อาจเป็นกิจกรรม

เชิงสัญลกัษณ์ที�สนบัสนุนสิทธิของแต่ละบุคคล และเป็นการแสดงความยอมรับต่อคุณค่าที�แต่ละบุคคลมีต่อสังคม ในขณะที�

การเยยีวยาที�ถูกออกแบบมาใหส้อดคลอ้งกบัความเสียหายแต่ละอยา่ง แสดงถึงการใหค้วามสาํคญัต่อความตอ้งการอยา่งเป็น

รูปธรรมและการชดเชยต่อความเสียหายที�เกิดขึ�น ความช่วยเหลือต่อผูเ้สียหายจากโครงการบงัคบัเขา้โรงเรียนของแคนาดา 

(residential school system) (ซึ� งเป็นผลมาจากนโยบายของศาสนจกัรของรัฐที�พรากเดก็ที�เป็นลูกหลานของชนพื�นเมืองออก

จากครอบครัวตนเอง และบงัคบัใหเ้รียนวฒันธรรมและภาษาอื�น) เป็นตวัอยา่งของทั�งสองวิธีการนี�  ผูเ้สียหายมีสิทธิไดรั้บทั�ง 

“ค่าชดเชยต่อความเสียหายโดยรวม”โดยพวกเขาเพียงแต่แสดงหลกัฐานว่าเคยถูกบงัคบัใหเ้รียนในโรงเรียนเช่นนั�น และ

จาํนวนคา่ชดเชยจะแปรผนัไปตามจาํนวนปีที�ตอ้งเรียนในโรงเรียน การออกแบบการเยยีวยาเช่นนี�แสดงถึงการยอมรับว่าการ

ถูกบงัคบัให้ตอ้งอยูใ่นโรงเรียนและพลดัพรากจากครอบครัวเป็นการละเมิดสิทธิเดก็ ในเวลาเดียวกนั ทางการกจ็ดัใหม้ี

ช่องทางที�ช่วยใหผู้เ้สียหายคนอื�น ๆ ที�คิดว่าตนเองไดรั้บความเสียหายทางกายและใจร้ายแรง สามารถที�จะร้องเรียนและเรียก

ค่าเสียหายเพิ�มเติมได ้โดยขึ�นอยูก่บัความร้ายแรงของความเสียหายและผลกระทบที�เกิดขึ�นกบัแต่ละบุคคล6
 

 

 ที�กวัเตมาลา เจา้หนา้ที�โครงการเยยีวยากม็ีปัญหาในการจาํแนกการเยยีวยาที�เหมาะสมกบัสมาชิกในครอบครัวของ

ผูท้ี�ถูกสังหาร และผูท้ี�ถูกทรมาน เจา้หนา้ที�เหล่านี� ระบุวา่ พวกเขาตอ้งการปฏิบตัิต่อผูเ้สียหายเหมือน ๆ กนั เนื�องจากความ

เสียหายที�เกิดขึ�นกบัพวกเขามีความแตกต่างกนัมากจนไม่สามารถตดัสินใจไดว้่าควรใหน้ํ�าหนกักบัเรื�องไหนมากกว่า กรณีที�

การเยยีวยามีจุดประสงคใ์นเชิงสัญลกัษณ์มากกว่าการชดใช ้การใชว้ิธีการเช่นนี�อาจเป็นธรรมมากสุด เพราะเป็นการยนืยนั

คุณค่าที�เท่าเทียมกนัของสิทธิพลเมืองทุกคน แต่ในบริบทอื�น ๆ กอ็าจมีความเป็นไปไดท้ี�จะตอ้งออกแบบการเยยีวยาให้

เฉพาะเจาะจงมากขึ�น อยา่งนอ้ยควรใหส้อดคลอ้งกบัการละเมิดที�เกิดขึ�น อาจมีความจาํเป็นที�จะตอ้งแยกแยะระหว่างการ

สูญเสียชีวิตกบัการสูญเสียความสามารถในการเจริญพนัธุ์ หรือระหว่างความพิการที�เกิดขึ�นจากการทรมาน หรืออาจมีการ

แยกความเสียหายจากการคุมขงัออกจากการสูญเสียวตัถุสิ�งของ  

 สาํหรับความผิดทางอาญาบางประเภท กระบวนการสอบสวนเพื�อจาํแนกว่าใครเป็นผูเ้สียหาย กอ็าจส่งผลใหเ้กิด

อนัตรายเพิ�มเติมต่อผูข้อรับความช่วยเหลือ โดยเฉพาะกรณีที�เป็นอาชญากรรมซึ�งเกิดขึ�นหลายปีที�แลว้ทาํใหย้ากต่อการ

พิสูจน์ อยา่งเช่น การทรมาน การข่มขืนกระทาํชาํเรา หรือการละเมิดทางเพศในรูปแบบอื�น ๆ ขอ้กาํหนดใหผู้เ้สียหายตอ้งนาํ

                                                        
6 เนื �อหาโดยสรุปของข้อตกลงในการเยียวยาครั �งนี � สามารถหาอ่านได้จาก http://www.irsr-

rqpi.gc.ca/english/pdf/IRS_SA_Highlights.pdf เข้าถงึเมื�อ 27 สงิหาคม 2550 



หลกัฐานอยา่งเช่นผลการตรวจร่างกายของแพทยใ์นช่วงเวลาที�เกิดเหตุมาเสนอ กอ็าจเป็นเหตุผลที�กีดกนัต่อผูเ้สียหาย เพราะ

ผูเ้สียหายบางคนอาจไม่เคยไดรั้บการดูแลจากแพทยเ์ลย หรือกลวัจนไม่กลา้ที�จะเทา้ความไปถึงประสบการณ์ที�เคยเกิดขึ�น 

นอกจากนั�น ผลการตรวจทางจิตวิทยาที�ทาํกนัหลายปีหลงัเหตุการณ์กอ็าจใหข้อ้มูลที�บิดเบือน และอาจเป็นเหตุบงัคบัให้

ผูเ้สียหายตอ้งเลือกระหว่างการทบทวนความหลงักบัการยอมสละสิทธิที�จะไดรั้บการเยยีวยา และกลายเป็นกระบวนการที�

ทาํใหต้กเป็นเหยื�อซํ� าขึ�นมาอีก นอกจากนั�น ในสถานการณ์ที�ไม่มีการบาํบดัรักษาหรือการสนบัสนุนในรูปแบบอื�น การ

เรียกร้องใหม้ีการตรวจทางจิตวิทยากเ็ป็นการกระทาํที�ไม่รับผิดชอบ เพราะเป็นเหมือนการเปิดแผลแห่งความทรงจาํที�น่า

กลวัขึ�นมาอีก  

 ในขณะที�ผูเ้สียหายบางคนอาจตอ้งการพูดถึงสิ�งที�เกิดขึ�นกบัตนเอง แต่คนอื�น ๆ อาจหลีกเลี�ยงที�จะเลา่รายละเอียด 

เพราะในช่วงหลายปีที�ผ่านมา พวกเขาพยายามลืมเรื�องราวเหล่านี�  ในการแกปั้ญหาดงักล่าว คณะกรรมการว่าดว้ยการคุมขงั

และการทรมานดว้ยเหตุผลทางการเมืองของชิลี (Chilean Commission on Political Imprisonment and Torture) ยอมรับว่า

ทุกคนที�สามารถแสดงหลกัฐานบางอยา่งว่าเคยถูกควบคุมตวัเป็นผูเ้สียหายทั�งนั�น และมีสมมติฐานว่าพวกเขาส่วนใหญ่

ไดรั้บการทรมานระหว่างการควบคุมตวั เมื�อพิจารณาว่าผูเ้สียหายทั�งหมดต่างใหก้ารยนืยนัถึงสภาพการควบคุมตวัที�มี

ลกัษณะคลา้ยคลึงกนั นอกจากนั�น คณะกรรมการยงัไม่สามารถจาํแนกความแตกต่างระหว่างผูเ้สียหายแต่ละคน เพราะไม่

สามารถยดึหลกัภววิสัยมาเปรียบเทียบสถานการณ์ที�เกิดขึ�นได ้ดว้ยเหตุดงักล่าวทางคณะกรรมการจึงมีขอ้เสนอใหก้าร

เยยีวยาแบบเดียวกนักบัทุกคน7 

ข. ลําดับความสําคญั  

 การลาํดบัความสาํคญัในโครงการเยยีวยาเพื�อเลือกที�จะใหค้วามช่วยเหลือต่อผูเ้สียหายบางกลุ่มก่อนกลุ่มอื�น ๆ 

เป็นปัญหาทา้ทายตั�งแต่เริ�มตน้สาํหรับผูก้าํหนดนโยบาย คณะกรรมการคน้หาความจริงที�อีสตต์ิมอร์มีขอ้สังเกตว่า “ชาว

อีสตต์ิมอร์ทุกคนไดรั้บผลกระทบและตกเป็นเหยื�อจากความขดัแยง้ในดา้นใดดา้นหนึ�ง อยา่งไรกต็าม ในช่วงที�มีการติดต่อ

กบัชุมชนต่าง ๆ ทางคณะกรรมการเริ�มตระหนกัว่ามีผูเ้สียหายบางส่วนที�ไดรั้บผลกระทบรุนแรงทุกวนัอนัเนื�องมาจาก

ความขดัแยง้ ซึ� งเป็นเหตุใหลู้กของพวกเขากไ็ดรั้บผลกระทบจากการที�พ่อแม่ตกเป็นเหยื�อดว้ย คนเหล่านี� เป็นคนที�ยากจน

ขน้แคน้ คนที�พิการ และเป็นคนที�ถูกชุมชนของตนเองเพิกเฉยหรือเลือกปฏิบตัิเนื�องจากขาดความเขา้ใจ” กรณีดงักล่าว

ไดแ้ก่บรรดาผูห้ญิงที�ถูกทหารอินโดนีเซียที�เขา้มาปกครองข่มขืนกระทาํชาํเรา จากนั�นกม็ีลูกซึ� งมีเชื�อผสม เป็นตน้ ทาง

คณะกรรมการจึงมีขอ้สรุปว่า “เราทุกคนต่างเป็นผูเ้สียหาย แต่ไม่ใช่ว่าผูเ้สียหายทุกคนจะเท่าเทียมกนั เราตอ้งยอมรับความ

จริงและยื�นมือช่วยเหลือผูท้ี�ไดรั้บความยากลาํบากมากสุด”8 

 โครงการเยยีวยาจาํนวนมากจาํแนกผูเ้สียหายบางกลุ่มว่ามีความเสี�ยงมากสุดและมีความตอ้งการเร่งด่วน โดยมกั

ใชห้ลกัเกณฑ ์อยา่งเช่นอาย ุสุขภาพที�ไม่ดี และความเสียเปรียบของผูเ้สียหายบางส่วน เมื�ออยูใ่นระบบสังคมดงักล่าว 

อยา่งเช่นกรณีของหญิงหมา้ยที�ถูกทิ�งใหเ้ป็นผูดู้แลครอบครัวเพียงลาํพงั ปัญหาทา้ทายต่อการลาํดบัความสาํคญัเกิดขึ�นได้

ในทุกระดบั ทั�งในแง่ที�ว่าใครควรไดรั้บความใส่ใจเป็นเบื�องตน้ และใครควรมีคุณสมบตัิไดรั้บความช่วยเหลือจาก

                                                        
7 รายงานของ Chilean Commission, Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura ในภาษา

สเปน http://www.gobiernodechile.cl/comision_valech/index.asp เข้าถงึเมื�อ 27 สงิหาคม 2550 
8 The Commission for Reception, Truth, and Reconciliation Timor-Leste (CAVR). 2548 Chega! The Report of 

the Commission for Reception, Truth, and Reconciliation Timor-Leste: Executive Summary, น.200 เข้าชมได้ที� 

http://www.etan.org/etanpdf/2006/CAVR/Chega!-Report-ExecutiveSummary.pdf เข้าถงึเมื�อ 23 สงิหาคม 2550 



โครงการเยยีวยาที�มีทรัพยากรจาํกดั อยา่งเช่น การไดรั้บเงินบาํนาญหรือเงินชดเชย  

 แต่รูปแบบการเยยีวยาบางประการกม็ุ่งใหค้วามช่วยเหลือโดยรวมต่อผูเ้สียหายทุกคน เพราะแมแ้ต่ผูเ้สียหายที�

รํ� ารวยหรือมาจากชนชั�นสูงในสังคมกต็อ้งการใหส้ังคมไดต้ระหนกัถึงการละเมิดสิทธิของตน อยา่งไรกต็าม เราควร

สนบัสนุนใหม้ีรูปแบบการเยยีวยาที�ตอบสนองความตอ้งการที�จาํเป็นเร่งด่วนสุดหรือผูท้ี�เผชิญอุปสรรคสาํคญัในการฟื� นฟู

ชีวิตของตนเอง ในการจาํแนกลาํดบัความสาํคญัโดยพิจารณาถึงความตอ้งการหรือความเสียเปรียบ ผูจ้ดัทาํโครงการเยยีวยา

ควรคาํถึงว่ามาตรการเหล่านี� เป็นสิ�งที�ตนทาํตามหนา้ที� ไม่ใช่เป็นการกระทาํแบบสงเคราะห์  

ค. ความสําคญัของกระบวนการ  

 การมีส่วนร่วมของผูเ้สียหายและกลุ่มผูเ้สียหายในการออกแบบ ดาํเนินการและกาํกบัดูแลโครงการเยยีวยา อาจ

เป็นปัจจยัสาํคญัที�ช่วยประกนัใหเ้กิดการเยยีวยาอยา่งจริงจงั ดาํเนินการไดท้นัท่วงทีและมีผลกระทบ การส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมของผูเ้สียหายอาจไม่ใช่เรื�องที�ทาํไดง้่าย ทั�งนี� เป็นผลมาจากความแตกต่างของผูเ้สียหายกลุ่มต่าง ๆ หรืออาจเป็น

เพราะกลุ่มผูเ้สียหายขาดทรัพยากรและไม่มีการจดัตั�ง และในหลายกรณีการแสวงหาความช่วยเหลือของพวกเขาอาจทาํให้

เกิดความเสี�ยงดา้นความปลอดภยัและทาํใหม้ีการกดขี�มากขึ�นกไ็ด ้การปกป้องและช่วยเหลือใหผู้เ้สียหายรวมตวัเป็น

องคก์ร รวมทั�งการสนบัสนุนผูท้ี�ทาํหนา้ที�เป็นปากเสียงแทนผูเ้สียหาย จะทาํใหก้ระบวนการปรึกษาหารือมีประสิทธิภาพ

มากขึ�น และประกนัว่าผูเ้สียหายไดรั้บขอ้มูลที�ครบถว้น  

 แมว้่าความตอ้งการและความคาดหวงัของผูเ้สียหายเป็นปัจจยัสาํคญัอยา่งยิ�งต่อความสาํเร็จของโครงการเยยีวยา 

แต่พวกเขากไ็ม่ใช่องค์ประกอบทั�งหมดของโครงการ ในการดาํเนินโครงการเยยีวยา เราควรคาํนึงถึงทศันคติของสังคม

โดยรวม และควรสร้างภาพลกัษณ์ที�เป็นธรรมและน่าเชื�อถือในสายตาของสาธารณะดว้ย เพื�อที�จะหลีกเลี�ยงความรู้สึกวา่

ลาํเอียง เราจึงควรกาํหนดหลกัเกณฑใ์นการจาํแนกมาตรการเยยีวยาและการคดัเลือกผูไ้ดรั้บประโยชน์อยา่งโปร่งใส 

รวมทั�งการทาํใหส้ังคมโดยรวมเขา้ใจถึงความเสียหายที�เกิดขึ�นและความทุกขย์ากที�ผูเ้สียหายตอ้งเผชิญ หากผูจ้ดัทาํ

โครงการเยยีวยาตอ้งการความสนบัสนุนดา้นการเมืองเพื�อผลกัดนันโยบายการเยยีวยาใหค้ืบหนา้ต่อไปได ้ดว้ยเหตุผล

เดียวกนั ในกรณีที�พลเมืองคนอื�น ๆ กป็ระสบชะตากรรมที�ยากลาํบากเช่นกนัไม่ว่าจะเป็นปัญหาความยากจน การดอ้ย

พฒันา หรือผลกระทบทางออ้มจากการใชจ่้ายเงินเพื�อทาํสงคราม การเยยีวยาที�จดัทาํขึ�นโดยไม่คาํนึงถึงความตอ้งการใน

การฟื� นฟูและพฒันาของสังคมโดยรวม กอ็าจทาํใหเ้กิดความไม่พอใจและความขุ่นเคืองขึ�นมาได ้ไม่ว่ามาตรการเยยีวยาที�

เสนอจะมีความเป็นธรรมมากเพียงใดกต็าม  

 ในทาํนองเดียวกนั แมแ้ต่การเยยีวยาที�มีหลกัการหนกัแน่นกอ็าจเผชิญกบัปัญหาเนื�องจากทศันคติของสังคม 

กรณีที�หลกัเกณฑซึ์�งนาํมาใชไ้ม่โปร่งใสเพียงพอ อยา่งเช่น แผนการจ่ายเงินชดเชยเบื�องตน้ของโมร็อกโค เนื�องจาก

ผูเ้สียหายพบว่ามีความแตกต่างของค่าชดเชยที�ใหก้บัผูท้ี�ถูกควบคุมตวัแต่ละคน และคิดว่าเป็นผลมาจากสถานภาพทาง

สังคมที�แตกต่างกนัของผูเ้สียหาย ทั�ง ๆ ที�ในการจาํแนกกลุ่มต่าง ๆ เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี�สมเหตุผล แต่เนื�องจากไม่มี

การเปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณะ เป็นเหตุใหเ้กิดความไม่พึงพอใจและมีข่าวลือต่าง ๆ มากมาย 

 การเยยีวยาควรมีความโปร่งใสทั�งในแง่เป้าประสงคแ์ละความหมาย ทั�งนี� เพื�อประกนัใหส้ังคมเขา้ใจถึงความ

เสียหายที�เกิดขึ�นอยา่งชดัเจน และใหก้ารยอมรับอยา่งชอบธรรมต่อสิทธิของผูเ้สียหาย ความพยายามผลกัดนัใหโ้ครงการ

เยยีวยากลายเป็นส่วนหนึ�งของโครงการพฒันาของรัฐ หรือการมอบหมายใหห้น่วยงานพฒันาของรัฐเป็นผูจ้ดัทาํโครงการ

เยยีวยา อาจทาํใหส้ังคมไม่ตระหนกัถึงเหตุผลที�อยูเ่บื�องหลงัการเยยีวยา พวกเขาอาจไม่เขา้ใจว่าผูเ้สียหายเหลา่นี� ไม่เพียง

จะตอ้งมีคุณภาพชีวิตดีขึ�นเช่นเดียวกบัคนในชาติอื�น ๆ แต่พวกเขาควรไดรั้บการเยยีวยาอนัเนื�องมาจากความเสียหายที�



เกิดขึ�นเพิ�มเติมกบัตนเอง จะตอ้งมีการสร้างความยอมรับต่อสิทธิของพลเมืองและความเชื�อมั�นในความคุม้ครองจากรัฐ ซึ� ง

จะทาํใหก้ระบวนการเยยีวยาเป็นที�ยอมรับและมีความสาํคญั  

IV. ความรับผิดชอบต่อการเยียวยา  

 โดยทั�วไปแลว้ รัฐมีความรับผิดชอบในการประกนัใหพ้ลเมืองทุกคนในเขตแดนของตนเขา้ถึงสิทธิมนุษยชน และ

ประกนัว่าผูท้ี�ถูกละเมิดทุกคนจะไดรั้บความเป็นธรรมอยา่งเท่าเทียม ความรับผิดชอบต่อการเยยีวยากเ็ช่นกนั โดยเฉพาะ

อยา่งยิ�งกรณีที�หน่วยงานของรัฐมีส่วนรับผิดชอบโดยตรงต่อความผิดที�เกิดขึ�น ความรับผิดชอบของรัฐยงัครอบคลุมถึงการ

กระทาํของหน่วยงานทหารบา้นที�รัฐเป็นผูต้ิดอาวุธและจดัตั�งขึ�น ยกตวัอยา่งเช่น กรณีโคลมัเบีย ศาลสิทธิมนุษยชนแห่งทวีป

อเมริกา (Inter-American Court of Human Rights) มีคาํสั�งหลายครั� งใหป้ระเทศนี�ตอ้งรับผิดชอบต่อการเยยีวยาการะละเมิด

สิทธิมนุษยชนที�เป็นผลจากการกระทาํของกลุ่มทหารบา้นฝ่ายขวาที�รัฐจดัตั�งและสนบัสนุน นอกจากนั�น เมื�อพิจารณาถึง

ความต่อเนื�องของรัฐ แมภ้ายหลงัยุคระบอบเผดจ็การ รัฐกย็งัคงตอ้งมีความรับผิดชอบต่อการกระทาํและนโยบายของรัฐบาล

ชุดก่อน ๆ อยา่งเช่นกรณีของแอฟริกาใต ้แมว้่ารัฐบาลปัจจุบนัที�เป็นประชาธิปไตยจะมีความแตกต่างอยา่งมากกบัรัฐบาลที�

แบ่งแยกสีผิวในอดีตกต็าม   

 รัฐยงัควรจดัใหม้ีการเยยีวยากบัผูเ้สียหายที�อยูใ่นกลุ่มต่อตา้ยรัฐบาล รวมทั�งกลุ่มที�ไม่ไดอ้ยูใ่ตก้ารควบคุมของรัฐ

หรือรัฐไม่มีส่วนรู้เห็น หนา้ที�ดงักล่าวอาจเป็นผลมาจากทั�งตวับทกฎหมาย ในแง่การไม่ปฏิบตัิหนา้ที�เพื�อประกนัสิทธิซึ� งเป็น

หนา้ที�ที�กาํหนดไวใ้นระบบสิทธิมนุษยชนแห่งทวีปอเมริกา หรืออาจเป็นผลมาจากความเป็นธรรมในขั�นพื�นฐานที�มีต่อ

ผูเ้สียหาย ซึ� งควรไดรั้บการปฏิบตัิเสมอเหมือนกนัไม่ว่าผูก้ระทาํผิดจะเป็นใคร เนื�องจากอยูเ่หนือการควบคุมของรัฐ 

จุดประสงคอ์ยา่งหนึ�งของการเยยีวยาคือการช่วยใหผู้เ้สียหายกลบัเขา้ไปอยูใ่นสังคมได ้ทาํใหพ้วกเขารู้สึกว่าสังคมโดยรวม

ใส่ใจต่อความทุกขท์ี�เกิดขึ�นกบัพวกเขาและใหค้วามช่วยเหลือ ทั�งยงัเป็นการกระจายภาระการเยยีวยาต่อความเสียหายใหก้บั

สังคมโดยรวมดว้ย ในการทาํเช่นนี�  รัฐจะสามารถใหก้ารเยยีวยาไม่ใช่เพราะมีส่วนรับผิดชอบต่อความผิดที�เกิดขึ�น แต่เพราะ

มีหนา้ที�ตอ้งทาํประโยชน์เพื�อสังคมโดยรวม และช่วยใหผู้เ้สียหายกลบัเขา้ไปอยูใ่นสังคมได ้โดยไม่คาํนึงถึงว่าใครเป็น

ผูก้ระทาํความผิดเหล่านั�น  

 ในแง่ดงักล่าว ประชาคมนานาชาติมกัลงัเลที�จะแบกรับความรับผิดชอบต่อการเยยีวยา โดยใหเ้หตุผลว่าในเมื�อรัฐมี

ส่วนรับผิดชอบต่อความเสียหายที�เกิดขึ�น รัฐแห่งนั�นกไ็ม่สามารถหลีกเลี�ยงความรับผิดโดยการขอใหแ้หล่งทุนระหว่าง

ประเทศเขา้มารับช่วงต่อความรับผิดชอบได ้อยา่งไรกต็าม ในกรณีที�รัฐตอ้งแบกรับความรับผิดชอบมากมาย การไดรั้บความ

สนบัสนุนจากประชาคมนานาชาติกอ็าจเป็นสิ�งที�เหมาะสม ประสบการณ์ที�ผ่านมาบอกกบัเราว่า แมใ้นกรณีที�หน่วยงาน

ระหว่างประเทศมีบทบาทในความขดัแยง้ พวกเขากม็กัจะไม่เขา้มาใหก้ารเยยีวยาโดยตรง เวน้แต่มีคาํสั�งจากศาลใหท้าํ

เช่นนั�น อยา่งไรกต็าม หน่วยงานสากลเหล่านี�อาจประสงคท์ี�จะช่วยเหลือในดา้นอื�น ๆ ซึ� งจะทาํใหรั้ฐมีทรัพยากรเพื�อการ

เยยีวยามากขึ�น แต่แมค้วามช่วยเหลือเหล่านั�นจะเป็นการแกปั้ญหาในเชิงวตัถุเนื�องจากการละเมิด แต่กข็าดองคป์ระกอบใน

เชิงสัญลกัษณ์ในแง่ของการที�สังคมตระหนกัถึงความผิดที�เกิดขึ�น  

 คณะกรรมการคน้หาความจริงของอีสตต์ิมอร์เรียกร้องใหรั้ฐบาลอินโดนีเซียเยยีวยาความเสียหายที�เกิดขึ�นจากการ

ยดึครองประเทศ แต่กต็ระหนกัว่า “การต่อสู้เพื�อใหไ้ดม้าซึ� งการเยยีวยาจากประเทศที�เขา้มารุกราน เป็นเรื�องที�ตอ้งใชเ้วลา แต่

ในขณะเดียวกนัผูเ้สียหายจาํนวนมากกไ็ม่สามารถทนรอต่อไปได ้รัฐบาลอีสตต์ิมอร์จะตอ้งเขา้มาอุดช่องว่างตรงนี�  ในขณะที�



ประชาคมนานาชาติที�เคยเบือนหนา้หนีในระหว่างที�เกิดความทารุณโหดร้ายขึ�น กค็วรมีส่วนรับผิดชอบดว้ย”9 นบัเป็นเรื�องที�

แปลกที�ธนาคารโลกใหทุ้นสนบัสนุนโครงการเยยีวยาเร่งด่วนเบื�องตน้ในระหว่างที�คณะกรรมการคน้หาความจริงยงัทาํงาน

ต่อไป แต่จนถึงปัจจุบนักย็งัไม่มีการดาํเนินงานตามมาตรการเยยีวยาที�คณะกรรมการคน้หาความจริงเสนอ  

V. งบประมาณและการดําเนินงาน  

ก. การวางแผนเพื�อความเป็นไปได้ของโครงการ  

 ในช่วงหลายปีที�ผ่านมา โดยเฉพาะในพื�นที�ที�คณะกรรมการคน้หาความจริงไดรั้บมอบหมายใหจ้ดัทาํ

ขอ้เสนอแนะเกี�ยวกบัมาตรการเยยีวยา สังคมแสดงถึงความเขา้ใจอยา่งชดัเจนต่อพนัธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศ 

และเริ�มกาํหนดนโยบายการเยยีวยาที�สร้างสรรคแ์ละชาญฉลาดขึ�น อยา่งไรกต็ามปัญหามกัเกิดขึ�นในช่วงของการ

ดาํเนินการตามขอ้เสนอแนะเหล่านั�น และมกัไม่สอดคลอ้งกบัความคาดหวงัของผูเ้สียหาย 

 ในพื�นที�ซึ� งไม่มีคณะกรรมการคน้หาความจริง กอ็าจมีปัญหาเกี�ยวกบัการดาํเนินงานไม่นอ้ยไปกว่ากนั เนื�องจาก

ไม่มีกระบวนการคน้หาความจริงเป็นเหตุใหโ้ครงการเยยีวยาตอ้งมีขั�นตอนในเบื�องตน้เพิ�มเติม อยา่งเช่น การจาํแนกวา่

ใครเป็นผูเ้สียหาย และความเสียหายที�ตอ้งไดรั้บการแกไ้ขมีอยา่งไรบา้ง การดาํเนินงานที�เป็นผลจะเกิดขึ�นไดเ้มื�อมีการ

ประเมินสถานการณ์ของผูเ้สียหายตั�งแต่เบื�องตน้และสอดคลอ้งกบัความจริง และมีการกาํหนดขั�นตอนเพื�อประกนัการ

เขา้ถึงการเยยีวยา อยา่งเช่น การกาํหนดกระบวนการแบบกระจายอาํนาจที�ยดืหยุน่เปิดโอกาสใหผู้เ้สียหายอา้งสิทธิของตน

ไดอ้ยา่งสะดวก ส่วนการดาํเนินงานตามโครงการเยยีวยากค็วรมีความระมดัระวงัและพยายามหลีกเลี�ยงไม่ใหผู้รั้บความ

ช่วยเหลือตกเป็นเหยื�อซํ� า และไม่เป็นการตอกย ํ�าความไม่เท่าเทียมหรือการเลือกปฏิบตัิที�เป็นอยู ่ 

 เป็นที�ชดัเจนว่าในช่วงเริ�มตน้การออกแบบโครงการเยยีวยา เราควรคาํนึงถึงขอ้จาํกดัและโอกาสที�จะเกิดขึ�นใน

ระหว่างการดาํเนินงาน ในบางพื�นที� การใหเ้งินชดเชยดูเหมือนจะเป็นการทาํงานที�ง่ายสุดที�จะทาํได ้แต่กอ็าจไม่สามารถ

แกปั้ญหาความตอ้งการดา้นที�ดินหรือวตัถุหรือบริการอื�น ๆ ที�ไม่สามารถไดรั้บจากการใหค้วามช่วยเหลือในรูปของเงิน 

แต่ในสภาพการณ์อื�น ๆ แผนการช่วยเหลือสุขภาพกายและใจอาจสามารถปฏิบตัิได ้(อยา่งเช่นกรณีของชิลีที�มีระบบ

ประกนัสุขภาพที�ค่อนขา้งกา้วหนา้อยูแ่ลว้ แมจ้ะยงัไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการและความคาดหวงัของผูเ้สียหายได้

อยา่งเพียงพอ) หรืออาจมีส่วนช่วยหนุนเสริมและมีประโยชน์เพียงเลก็นอ้ย (แมจ้ะเพิ�มขึ�น) เมื�อมองไปในอีกหลาย

ทศวรรษขา้งหนา้ (อยา่งเช่นกรณีของเปรู เนื�องจากเป็นประเทศที�มีผูช้าํนาญการดา้นการบาํบดัทางจิตวิทยาอยูไ่ม่มากนกั) 

ที�เปรู เราสังเกตเห็นความขาดแคลนดงักล่าวตั�งแต่เบื�องตน้ เป็นเหตุใหแ้ผนการเยยีวยามุ่งใหค้วามสาํคญัต่อการจดัอบรม

ในพื�นที� และการสนบัสนุนใหเ้กิดกลุ่มที�ช่วยเหลือกนัเองของชาวบา้น  

 เป็นเรื�องสาํคญัเช่นกนัที�หน่วยงานซึ�งไดรั้บมอบหมายใหจ้าํแนกคุณสมบตัิของผูเ้สียหายในการไดรั้บความ

ช่วยเหลือหรือในการดาํเนินงานตามโครงการเยยีวยา ที�จะตอ้งมีอาํนาจและความสามารถในการตดัสินใจ และขบัเคลื�อน

กระบวนการต่อไป หากมีการมอบหมายความรับผิดชอบดงักล่าวใหก้บัหน่วยงานที�ไม่มีประสิทธิภาพ กจ็ะเป็นการทาํลาย

กระบวนการและทาํใหเ้กิดความขุ่นเคืองต่อประชาชนได ้ในขณะเดียวกนัหน่วยงานที�ดาํเนินงานและหน่วยงานที�ไดรั้บ

มอบหมายใหรั้บขอ้ร้องเรียนจากผูเ้สียหาย จะตอ้งเป็นหน่วยงานที�ไดรั้บความไวว้างใจจากผูเ้สียหายและพลเมืองคนอื�น ๆ 
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23 สงิหาคม 2550 http://www.etan.org/etanpdf/2006/CAVR/Chega!-ReportExecutive-Summary.pdf 



ทั�งนี� เพื�อประกนัว่าจะมีการดาํเนินงานที�เป็นธรรมและยตุิธรรม ที�ตุรกี  มีการจดัตั�งคณะกรรมการจ่ายค่าชดเชยทอ้งถิ�นเพื�อ

ทาํโครงการจ่ายค่าชดเชยใหก้บัความเสียหายทางวตัถุ “อนัเป็นผลมาจากการกระทาํที�คุกคามหรือมาตรการอยา่งอื�นใน

ระหว่างสงครามปราบปรามการก่อการร้าย” นบัแต่ปี 2530 ซึ� งเกี�ยวขอ้งกบัความขดัแยง้ระหว่างกองทพัตุรกีกบัพรรค

กรรมกรเคิร์ดดิสถาน (Kurdistan Workers Party - PKK) ในภาคตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศ โดยประกอบดว้ย

เจา้หนา้ที�จากราชการส่วนทอ้งถิ�นและมีตวัแทนจากภาคประชาสังคมเพียงคนเดียว (จากสภาทนายความในพื�นที�) มี

รายงานข่าววา่คณะกรรมการบางชุดมีแนวโนม้ใหค้วามสาํคญักบัความผิดที�เกิดจากการกระทาํของฝ่ายตรงขา้มรัฐบาล 

ในขณะที�เพิกเฉยต่อการละเมิดของหน่วยงานของรัฐ แมว้่าคณะกรรมการมีหนา้ที�ตอ้งให้ค่าชดเชยต่อทั�งสองกรณี การ

กระทาํเช่นนี�ยอ่มส่งผลกระทบอยา่งชดัเจนต่อภาพลกัษณ์ของการเยยีวยา และกระทบต่อการปฏิบตัิงานในพื�นที�10 

 ที�กวัเตมาลา การจดัตั�งคณะกรรมการทวิภาคีที�ประกอบดว้ยตวัแทนจากภาครัฐและผูเ้สียหาย สะทอ้นถึงการ

แบ่งแยกในชุมชนต่าง ๆ และสะทอ้นถึงความไม่มั�นใจของรัฐบาลที�มีต่อการเยยีวยาอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยรัฐบาลเอง

ไม่สามารถตดัสินใจดา้นนโยบายพื�นฐานว่าจะเดินหนา้โครงการอยา่งไร และเป็นเหตุใหรั้ฐบาลเป็นฝ่ายครอบงาํบทบาท

การดาํเนินงาน คณะกรรมการของเปรูซึ� งมีหนา้ที�กาํกบัดูแลนโยบายการเยยีวยา ในช่วงขณะหนึ�งตอ้งยา้ยจากการกาํกบั

ดูแลของประธานคณะรัฐมนตรีไปอยูใ่ตก้ระทรวงยตุิธรรม แต่เนื�องจากกระทรวงยตุิธรรมไม่มีความสามารถในการ

ประสานงานกบักระทรวงที�เกี�ยวขอ้งได ้เป็นเหตุใหสุ้ดทา้ยตอ้งยา้ยกลบัไปที�คณะรัฐมนตรีอีกครั� งหนึ�ง  

 

ข. ปฏิบัติการเฉพาะหน้า ยทุธศาสตร์ระยะยาว  

 การเยยีวยาเป็นเรื�องเร่งด่วนที�ไม่สามารถรอได ้หากตอ้งการส่งเสริมใหผู้เ้สียหายมีส่วนร่วมในการสร้างอนาคต

ของประเทศ ในบางบริบทอยา่งเช่นแอฟริกาใต ้อีสตต์ิมอร์และแคนาดา มีการกาํหนดมาตรการชั�วคราวเพื�อตอบสนองกบั

ความตอ้งการเร่งด่วน อยา่งไรกต็าม การเยยีวยาแบบชั�วคราวเช่นนี�กอ็าจมีความเสี�ยงอยูบ่า้ง และมีลกัษณะเป็นการกระทาํ

โดยพลการ เนื�องจากเป็นมาตรการที�เกิดขึ�นในช่วงที�ขอ้มูลเกี�ยวกบัผูเ้สียหายและสถานการณ์ยงัไม่ชดัเจน นอกจากนั�นยงั

มีความเสี�ยงว่าการเยยีวยาแบบชั�วคราวอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของโครงการเยยีวยาในระยะยาวในเวลาต่อมา  

 ในบริบทที�มีความขดัแยง้ต่อเนื�อง ความสาํคญัลาํดบัตน้อาจไดแ้ก่ความมั�นคงและการหาที�พกัพิงใหก้บัผูพ้ลดั

ถิ�นในประเทศและผูท้ี�ไดรั้บผลกระทบจากสงครามกลุ่มอื�น ๆ เราอาจตอ้งชะลอการเยยีวยาแบบอื�น ๆ จนกว่าจะมีเงื�อนไข

เหมาะสม ไม่ว่าจะนาํมาตรการใดมาใชเ้ฉพาะหนา้ มาตรการเหล่านี�จะตอ้งส่งผลส่งเสริมการเยยีวยาเฉพาะหนา้ และสร้าง

ความไวว้างใจต่อมาตรการที�จะนาํมาใชใ้นโอกาสต่อไปเพื�อประกาศยอมรับความเสียหายและหาทางชดเชยแกไ้ข และ

ควรยอมรับว่า ทศันคติและขอ้เรียกร้องต่อการเยยีวยาของผูเ้สียหายอาจเปลี�ยนไปตามกาลเวลา ในกรณีที�พวกเขามีความ

มั�นคงมากขึ�นและไดรั้บการตอบสนองต่อความตอ้งการในการอยูร่อดขั�นพื�นฐาน   

 การเยยีวยามกัเป็นประเดน็ในระยะยาว ตอ้งการความสนบัสนุนทางการเมืองไม่ใช่จากแค่รัฐบาลเดียว และตอ้ง

มีกรอบกฎหมายเพื�อประกนัใหม้ีการดาํเนินงานอยา่งต่อเนื�อง การใหค้วามรู้กบัภาคการเมืองและสังคมโดยทั�วไปเกี�ยวกบั

สิทธิของผูเ้สียหายที�จะไดรั้บการเยยีวยา จึงอาจเป็นเรื�องสาํคญัในการดาํเนินงานทั�งในเบื�องตน้และระยะยาว กฎหมายเป็น

มาตรการหนึ�งเพื�อประกนัว่านโยบายการเยยีวยาจะไม่เปลี�ยนแปลงไปง่าย ๆ เมื�อบรรยากาศทางการเมืองเปลี�ยนไป 

                                                        
10 Turkish Economic and Social Studies Foundation (TESEV) report: “Overcoming a legacy of Mistrust: 

Towards Reconciliation between the State and the Displaced.” (Geneva and Istanbul: Norwegian Refugee 

Council and TESEV, พฤษภาคม 2549), 41-42 http://www.tesev.org.tr/eng/events/Turkey_report_1June2006.pdf 
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ยทุธศาสตร์ระยะยาวควรประกอบดว้ยแนวปฏิบตัิในเบื�องตน้เพื�อทาํใหก้ารเยยีวยาไม่ไดเ้ป็นเพียงพลาสเตอร์ปิดแผล

ชั�วคราวสาํหรับปัญหาที�ร้ายแรงต่อประชาชน หากเป็นกา้วยา่งที�มั�นคง มีความสาํคญัอยา่งชอบดว้ยเหตุผลและเป็นธรรม 

และมุ่งใหก้ารเยยีวยาอยา่งเป็นองคร์วม  

ค. งบประมาณการเยยีวยา  

 บ่อยครั� งที�ประเดน็แรก ๆ ที�เกิดจากอภิปรายเกี�ยวกบัการเยยีวยาไดแ้ก่ตน้ทุน ในสังคมยคุหลงัความขดัแยง้จะมี

ขอ้จาํกดัมากมาย และมีปัญหาเร่งด่วนที�สาํคญัอื�น ๆ อีกในขณะที�ทรัพยากรมีจาํกดั การจดัอนัดบัความสาํคญัใหส้มดุลจึง

สะทอ้นถึงพนัธกิจของรัฐที�มีต่อการเยยีวยา เจตจาํนงทางการเมืองและการวางแผนอยา่งเหมาะสมจะช่วยเอาชนะอุปสรรค

ดา้นทรัพยากร และขอ้จาํกดัอื�น ๆ ดงัที�อเลก็ซานเดอร์ เซโกเวีย (Alexander Segovia) ไดก้ล่าวไวว้่า “...กรณีที�การเยยีวยา

ไดรั้บความสนบัสนุนจากพลงัทางการเมืองอยา่งสมดุล กจ็ะทาํใหม้ีการจดัสรรงบประมาณอยา่งเพียงพอ แมว้่ายงัเป็น

สัดส่วนที�นอ้ยและค่อย ๆ เพิ�มขึ�น”11 แต่ในกรณีที�ขาดเจตจาํนงทางการเมือง หนทางสู่การเยยีวยาของผูเ้สียหายกค็งเป็น

หนทางที�ยาวนานและยากลาํบาก  

 การใหค้วามรู้กบัสังคม การสร้างพนัธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ และความสนบัสนุนจากประชาคมนานาชาติมีส่วน

ช่วยใหเ้กิดความสนบัสนุนทางการเมืองขั�นพื�นฐานที�จาํเป็นเพื�อใหเ้กิดการจดัสรรงบประมาณสาํหรับการเยยีวยา ถึงอยา่ง

นั�น การเยยีวยากย็งัจะทาํใหเ้กิดค่าใชจ่้ายมากมายต่อประชาชนผูม้ีสิทธิเลือกตั�ง ซึ� งอาจไม่ใช่เป็นกลุ่มที�มีอาํนาจมากนกั 

ในขณะที�ผูม้ีสิทธิออกเสียงเลือกตั�งกอ็าจจะไม่พอใจกบัความพยายามของรัฐในการชดเชย เพราะแมแ้ต่โครงการเยยีวยาที�

ไดรั้บทุนสนบัสนุนเตม็ที�กย็งัไม่สามารถชดเชยให้กบัผูเ้สียหายไดท้ั�งหมด ปัจจยัเหล่านี� เป็นเหตุผลสาํคญัทาํใหม้ีการ

ตดัสินใจไม่จดัสรรทรัพยากรใหก้บัการเยยีวยา ที�แอฟริกาใต ้คณะกรรมการคน้หาความจริงใหเ้หตุผลว่าการเยยีวยาควร

ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นงบประมาณอยา่งเหมาะสม โดยเฉพาะอยา่งยิ�งเมื�อเปรียบเทียบกบัค่าใชจ่้ายดา้นการทหาร แต่

รัฐบาลกย็งัไม่กลา้ที�จะกระทาํการที�ขดัใจชนชั�นนํ�าดา้นเศรษฐกิจ ไม่กลา้ที�จะเปลี�ยนแปลงสัดส่วนของงบประมาณ และ

สุดทา้ยกต็ดัสินใจเจียดเงินใหเ้พียงเลก็นอ้ยตามขอ้เสนอแนะของการชดเชย แต่เมื�อหลายปีผ่านไป รัฐบาลไดถู้กกดดนัจน

ตอ้งยอมจดัสรรงบประมาณเพิ�มขึ�นสาํหรับการเยยีวยา และดาํเนินการเพิ�มเติมเพื�อจดัสรรที�อยูอ่าศยัใหก้บัผูเ้สียหายซึ� ง

ยงัคงเรียกร้องให้มีการดูแลมากขึ�น การเยยีวยาในช่วงปัจจุบนัจะช่วยลดโอกาสที�จะเกิดผลกระทบต่อสังคมและความ

เสียหายอื�น ๆ อีกในอนาคต นอกจากนั�น การที�ยงัไม่มีมาตรการเพียงพอในปัจจุบนัไม่ควรเป็นเหตุผลที�ทาํใหล้ม้เลิกความ

ตั�งใจที�จะกระทาํการใด ๆ เลย หากควรเป็นเหตุผลที�นาํมาใชเ้พื�อส่งเสริมใหเ้กิดความกา้วหนา้ของมาตรการต่าง ๆ มากขึ�น  

 มีแนวโนม้ว่ารัฐบาลเลือกสนบัสนุนโครงการเยยีวยาที�ตอบสนองเป้าประสงคห์ลายประการในเวลาเดียวกนั 

อยา่งเช่น การจดัทาํเป็นโครงการพฒันาสังคม แต่การปฏิบตัิเช่นนี�อาจทาํใหสู้ญเสียคุณค่าของการเยยีวยาต่อผูเ้สียหายตาม

ที�ตั�งขอ้สังเกตไวแ้ลว้ ในทาํนองเดียวกนั มีแนวโนม้ที�รัฐจะจดัตั�งกองทุนพิเศษโดยไม่มีมาตรการกาํกบัดูแลใหด้าํเนินงาน

อยา่งมีประสิทธิภาพ จากประสบการณ์ที�ผ่านมาจะเห็นไดว้่า การจดัสรรงบประมาณเพื�อการเยยีวยาที�มีประสิทธิภาพมากสุด 

จะเกิดขึ�นไดเ้มื�อตั�งไวเ้ป็นงบปรกติ แทนที�จะตั�งเป็นกองทุนพิเศษที�มาจากการบริจาค แต่จะทาํเช่นนั�นไดก้ต็อ้งมีการ

วางแผนอยา่งละเอียด และผูส้นบัสนุนสิทธิของผูเ้สียหายที�ตอ้งการมีอิทธิพลต่อการกาํหนดนโยบาย กต็อ้งมีความรู้ความ

                                                        
11 Alexander Segovia, “Financing Reparations Programs,” in Pablo de Greiff, ed., The Handbook of 

Reparations (Oxford: Oxford University Press: 2006), น.670  



ชาํนาญเกี�ยวกบังบประมาณของประเทศและนโยบายเศรษฐกิจ    

 ดงัที�ตั�งขอ้สังเกตขา้งตน้ เหตุที�การเยยีวยามกัเชื�อมโยงกบัความรับผิดชอบ เป็นเหตุใหป้ระชาคมนานาชาติมกัไม่

สนใจใหค้วามช่วยเหลือโดยตรงในกรณีที�เป็นความยตุิธรรมระยะเปลี�ยนผ่าน เป็นเหตุใหก้ารกาํหนดประเดน็ความยตุิธรรม

ใหค้วามสาํคญัต่อการเยยีวยานอ้ยลงไป ทั�งในระดบัประเทศและระหว่างประเทศ อยา่งไรกต็าม ที�ผ่านมามีมาตรการเชิง

สร้างสรรคท์ี�ช่วยใหรั้ฐดาํเนินการเยยีวยาได ้ซึ� งประกอบดว้ยการคน้หาทรัพยส์มบตัิที�สูญหายไป และขอ้ตกลงแลกเปลี�ยน

หนี�ต่างประเทศบางส่วนกบัการใหค้วามช่วยเหลือประชากรผูเ้สียหาย ในบางกรณีมีการสนบัสนุนงบประมาณสาํหรับ

โครงการพฒันาที�มีจุดเนน้ดา้นการเยยีวยาหรือเพื�อสนบัสนุนการจดทะเบียนผูเ้สียหายอยา่งเป็นธรรมและยตุิธรรมจนกว่า

หน่วยงานระหว่างประเทศจะแสดงการยอมรับใหก้ารเยยีวยาเป็นองคป์ระกอบสาํคญัของวาระการสร้างสันติภาพ เราจะตอ้ง

หาทางสร้างแรงจูงใจและระดมความสนบัสนุนจากต่างประเทศเพื�อประกนัใหรั้ฐปฏิบตัิตามพนัธกรณีของตนเอง 

เกี�ยวกับ ICTJ  

 ศูนยค์วามยตุิธรรมระยะเปลี�ยนผ่านระหว่างประเทศ (International Center for Transitional Justice - ICTJ) 

ช่วยเหลือประเทศต่าง ๆ เพื�อใหเ้กิดความรับผิดต่อความทารุณโหดร้ายและการละเมิดสิทธิมนุษยชนในวงกวา้ง ศูนยฯ์ 

ทาํงานร่วมกบัประเทศต่าง ๆ ที�ปลดแอกตนเองจากระบอบปกครองเผดจ็การหรือที�ผ่านช่วงสงครามความขดัแยง้มาได ้

รวมทั�งทาํงานกบัประเทศประชาธิปไตยที�มีความอยตุิธรรมในอดีต หรือมีปัญหาการละเมิดอยา่งเป็นระบบที�ยงัไม่ไดรั้บการ

แกไ้ข  

 เพื�อส่งเสริมความยตุิธรรม สันติภาพ และความสมานฉันท ์เจา้หนา้ที�ของรัฐและองคก์รพฒันาเอกชนมีแนวโนม้

จะเลือกใชว้ิธีการต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัความยตุิธรรมระยะเปลี�ยนผ่าน ทั�งวิธีการที�ผ่านกระบวนการศาลและวิธีการอื�น ๆ 

เพื�อแกปั้ญหาอาชญากรรมดา้นสิทธิมนุษยชน ICTJ ใหค้วามสนบัสนุนต่อการพฒันาวิธีการทาํงานในช่วงความยตุิธรรม

ระยะเปลี�ยนผ่านที�มีความเป็นองคร์วม ครอบคลุมและเหมาะสมกบัพื�นที� โดยมีองคป์ระกอบหลกัหา้ประการไดแ้ก่ การ

ฟ้องร้องดาํเนินคดีต่อผูก้ระทาํผิด การเกบ็ขอ้มูลและการแสวงหาขอ้เทจ็จริงเกี�ยวกบัการละเมิดโดยผ่านกลไกนอกเหนือจาก

ระบบตุลาการ อยา่งเช่น คณะกรรมการคน้หาความจริง การปฏิรูปสถาบนัที�ละเมิดสิทธิ การเยยีวยาผูเ้สียหาย และการ

ประสานงานในกระบวนการปรองดอง  

 ICTJ พยายามพฒันาศกัยภาพในทอ้งถิ�น และส่งเสริมการพฒันาองคค์วามรู้เกี�ยวกบัความยตุิธรรมระยะเปลี�ยนผ่าน 

มีการทาํงานอยา่งใกลช้ิดกบัหน่วยงานและผูช้าํนาญการทั�วโลก มีการทาํงานในพื�นที�โดยผ่านภาษาในทอ้งถิ�น ทั�งโดยการให้

ขอ้มูลเชิงเปรียบเทียบ การวิเคราะห์ดา้นกฎหมายและนโยบาย การจดัเกบ็ขอ้มูล และการวิจยัเชิงยทุธศาสตร์ โดยร่วมมือกบั

หน่วยงานแสวงหาความจริง องคก์รพฒันาเอกชน หน่วยงานของรัฐบาลและอื�น ๆ  

หน่วยงานเยียวยาของ ICTJ  

 การเยยีวยาเป็นมิติสาํคญัของความยตุิธรรมระยะเปลี�ยนผ่าน และเป็นการใหค้วามสาํคญัโดยเฉพาะกบัการยอมรับ

ซึ�งสิทธิของผูเ้สียหายและความเจ็บปวดที�เกิดขึ�น ICTJ มุ่งพฒันานโยบายการเยยีวยาและตอบคาํถามที�ยุง่ยากว่า รัฐจะมีทาง

ชดเชยความเสียหาย ฟื� นฟูสิทธิและศกัดิ�ศรี และส่งเสริมความไวว้างใจโดยผ่านการเยยีวยาไดอ้ยา่งไร ความแตกต่างของ

บริบทในประเทศ โครงสร้างสถาบนั และทรัพยากรเป็นเหตุใหว้ิธีการทาํงานแตกต่างกนัไปบา้ง และทาํใหข้อ้เสนอเชิง

นโยบายต่อโครงการเยยีวยาแตกต่างกนัไป แต่ปัญหาทา้ทายยงัคลา้ยคลึงกนั ไดแ้ก่ การกาํหนดแนวคิดและวตัถุประสงคท์ี�

ชดัเจน การแกปั้ญหาดา้นการเงิน การหาทางแกไ้ขปัญหาอยา่งเป็นธรรมสาํหรับผูเ้สียหายจาํนวนมากและสาํหรับการละเมิด

หลากหลายประเภท การใหค้วามใส่ใจต่อเพศสภาพและความไม่เท่าเทียมดา้นอื�น ๆ การยนืยนัศกัดิ�ศรีของผูเ้สียหายดว้ยการ



หาทางเยยีวยาผ่านการคน้หาความจริง การรับผิด และการปฏิรูป  

 ผลการศึกษาโครงการเยยีวยาที�สาํคญัและการทาํงานในประเดน็สาํคญัของ ICTJ รวมทั�งการทาํงานในเชิงลึก

เกี�ยวกบันโยบายดา้นการเยยีวยาและการดาํเนินงาน มีส่วนช่วยพฒันามิติที�สาํคญัของความยตุิธรรมระยะเปลี�ยนผ่าน เรามี

คณะทาํงานและที�ปรึกษาดา้นการเยยีวยาที�มีประสบการณ์ และใหค้วามช่วยเหลือดา้นเทคนิคและขอ้เสนอดา้นนโยบายต่อ

ผูช้าํนาญการในระดบัภูมิภาคและประเทศ และต่อพนัธมิตรซึ� งทาํงานดา้นการเยยีวยาในช่วงความยตุิธรรมระยะเปลี�ยนผ่าน

ในหลายประเทศ เรายงัคงพฒันาองคค์วามรู้เกี�ยวกบัความยตุิธรรมระยะเปลี�ยนผ่านต่อไป โดยใหค้วามสาํคญัต่อนโยบาย

การเยยีวยาและส่งเสริมการศึกษาดา้นการเยยีวยาในบางกรณี และยงัมีส่วนประสานงานใหเ้กิดการแลกเปลี�ยนความรู้และ

ความชาํนาญจากหลากหลายสาขา  

+++++++++++++++++ 

แปลโดย พิภพ อุดมอิทธิพงศ ์
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