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Cambodian Genocide Program

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

การฆาลางประชาชนเปนการกระทํ าที่ผิดกฎหมายระหวางประเทศ สันติ 
ประชาธรรมมิอาจกอเกิด และมนุษยมิอาจอยูรวมกันดวยศานติสุข หากปลอยใหมีการฆาลาง 
ซึ่งกันและกัน การเติบโตของประชาสังคม (civil society) เกื้อกูลใหมีการจัดระเบียบกฎหมาย
ระหวางประเทศเกี่ยวกับเร่ืองนี้ ดวยเหตุดังนี้ บรรดาผูนํ าเยอรมันที่มีบทบาทในการฆาลาง 
เผาพันธุชาวยิวในระหวางสงครามโลกครั้งที่สองจึงถูกนํ าขึ้นศาลระหวางประเทศเพื่อพิจารณา
ความผิด แตอาชญากรบางคนหลบหนีการพิจารณาคดี แมสงครามโลกครั้งที่สองจะยุติไปแลวกวา
คร่ึงศตวรรษ  การไลลาอาชญากรยังไมจบส้ิน

การพิจารณาคดีอาชญากรสงครามยังคงมีต อมาในชวงหลังสงครามโลก 
คร้ังที่สอง  สงครามบอสเนียนํ ามาซึ่ง Bosnian War Crimes Tribunal โดยศาลโลก ณ กรุงเฮก 
ประเทศ เนเธอรแลนด เปนผูพิจารณาคดี  สงครามลางเผาพันธุในรวันดานํ ามาซึ่ง Rwanda 
Genocide Tribunal  ณ เมือง Ausha ประเทศทานซาเนีย  อันไดรับการสนับสนุนจากองคการ 
สหประชาชาติ

ทั้งๆที่สงครามบอสเนียและการฆาลางเผาพันธุในรวันดาเกิดขึ้นภายหลังการ 
ฆาลางเผาพันธุในกัมพูชากวาทศวรรษ บัดนี้มีการจัดตั้งศาลระหวางประเทศเพื่อพิจารณาคดี
อาชญากรรมสงครามในประเทศทั้งสองแลวนั้น แตการพิจารณาความผิดผูนํ าเขมรแดงยังมีความ    
คืบหนาไมมาก  เหตุใดจึงเปนเชนนั้น ?

เมื่อเขมรแดงยึดครองอํ านาจรัฐในกัมพูชาระหวางป 2518-2521 ไดนั้น  ไมมี 
ใครคาดคิดวาจะมีการฆาลางเผาพันธุในประเทศนั้น เมื่อเขมรแดงยึดกุมอํ านาจไดเพียงปเศษ  
ก็เร่ิมมีรายงานขาวการเขนฆาประชาชน  รายงานขาวในนิตยสาร Reader’s Digest ไมเปน 
ที่เชื่อถือในหมูผูเชี่ยวชาญอินโดจีนศึกษา  โดยเฉพาะอยางยิ่งนักวิชาการฝายซายและฝายเสรีนิยม   
แมเมื่อ Murder of a Gent Land (1977) ซึ่งเขียนโดย John Barron  และ Anthony Paul ปรากฏ 
สูบรรณพิภพ วงวิชาการมิไดใสใจมากนัก เพราะอุดมดวยขอมูลที่มีแหลงที่มาอันคลุมเครือ  
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มิหนํ าซํ้ ายังตีพิมพโดย Reader’s Digest Press ซึ่งไดรับเงินอุดหนุนจาก C.I.A. อีกดวย การ 
ปกปดและบิดเบือนขอมูลเกี่ยวกับสงครามอินโดจีน และการดํ าเนินนโยบายอินโดจีนอยาง 
ไมโปรงใส ทํ าใหประชาชนชาวอเมริกันจํ านวนมากไมเชื่อถือขอมูลของรัฐบาลอเมริกัน ยิ่งมีการ 
เปดโปงและตีพิมพ The Pentagon Papers ดวยแลว  ยิ่งทํ าลายศรัทธาที่มีตอรัฐบาลอเมริกัน 
เปนอันมาก

แตคํ าบอกเลาของชาวกัมพูชาอพยพซํ้ าแลวซํ้ าเลาเกี่ยวกับบทบาทของรัฐบาล 
พลพตในการเขนฆาประชาชน เร่ิมส่ันคลอนความเชื่อถือของนักวิชาการตะวันตกที่มีตอรัฐบาล 
พลพต  การปรากฏสูบรรณพิภพของ Cambodign Anne’e Zero (1977) ในฉบับภาษาฝรั่งเศส 
และ Cambodia Year Zero (1978) ในฉบับภาษาอังกฤษ  ยิ่งตอกยํ้ าภาพการเขนฆาประชาชน
ของรัฐบาลพลพต เพราะบาทหลวงฟร็องซัวส ปงโชด (Francois Ponchaud) ผูเขียนหนังสือเลมนี้
เปนผูที่มีชื่อเสียงเกียรติคุณระหวางประเทศ นอกจากใชชีวิตในกัมพูชานานนับทศวรรษแลว  
ยังมีประวัติการสนับสนุนขบวนการปลดแอกในกัมพูชาอีกดวย บาทหลวงปงโชดมีโอกาสได 
เห็นกรุงพนมเปญแตก แมจะตองออกจากกัมพูชาในอีกหลายสัปดาหตอมา ยังคงรวบรวม 
ขาวสารขอมูลจากชาวกัมพูชาอพยพ จนแนใจวามีการเขนฆาประชาชน เพียงแตไมแนใจวาเปน
นโยบายของรัฐบาลพลพตหรือไมเทานั้น

การดํ าเนินนโยบายปดประเทศอยางสุดโตงของรัฐบาลพลพต ยิ่งสรางความ 
หวาดระแวงแกชุมชนระหวางประเทศ ไมมีผูส่ือขาวตางประเทศเขาไปสังเกตการณในกัมพูชาวา  
ประชาชนมีชีวิตความเปนอยู อย างไร และรัฐบาลพลพตดํ าเนินนโยบายบูรณะประเทศ 
ในทิศทางใด เมื่อรัฐบาลพลพตแงมประตูรับผูส่ือขาวและนักวิชาการตะวันตกในเดือนธันวาคม  
2521 อันประกอบดวยเอลิซาเบ็ธ เบ็กเกอร (Elizabeth Becker) แหง The Washing Post   
ริชารด ดัดแมน (Richard Dudman) แหง St. Louis Post-Dispatch และมัลคอลม  
คอลดเวลล (Malcolm Caldwell) แหงมหาวิทยาลัยลอนดอน การณก็สายเกินกาลเสียแลว  
ความขัดแยงระหวางรัฐบาลพลพตกับเวียดนามมีมากถึงขนาดที่เวียดนามยกพลเขายึดกัมพูชา 
ในชวงวันขึ้นปใหม 2522 นั้นเอง กอนหนานั้นไมกี่วัน มัลคอลม คอลดเวลลถูกยิงตายในบานพัก 
ในนครพนมเปญ รัฐบาลพลพตแถลงวา คนรายซึ่งถูกจับไดและถูกประหารในเวลาตอมา 
เปนสายลับเวียดนาม แตนักวิชาการตะวันตกจํ านวนไมนอยเชื่อวา รัฐบาลพลพตเปนผูสังหาร 
คอลดเวลล แมวาคอลดเวลลเปนนักวิชาการฝายซายที่สนับสนุนขบวนการปลดแอกในอินโดจีน  
แตคอลดเวลลก็ซักถามเจาหนาที่ รัฐบาลพลพตอยางถึงพริกถึงขิงตลอดระยะเวลาที่เยือน 
กัมพูชา   สมุดบันทึกของคลอดเวลลมีขอความที่ต้ังขอกังขาเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลพลพต
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การที่เวียดนามบุกยึดกัมพูชาไดในตนป 2522 ดานหนึ่งทํ าใหการเขนฆา 
ประชาชนของรัฐบาลพลพตหยุดชะงักลง และชาวกัมพูชาอพยพหนีออกนอกประเทศจํ านวนมาก  
พยานบุคคลและพยานเอกสารเกี่ยวกับการฆาลางประชาชนของรัฐบาลพลพตปรากฏอยาง 
เดนชัดมากขึ้น นักวิชาการที่เคยปกปองและแกตางใหรัฐบาลพลพตพากันถอยเขาฉาก บางคน 
ออกมายอมรับผิดที่วิเคราะหรัฐบาลพลพตผิดไป ดังเชนเบ็น เคียรแนน (Ben Kiernan)  
ผู เชี่ยวชาญเรื่องกัมพูชาชาวออสเตรเลีย แตในอีกดานหนึ่ง ทํ าใหรัฐบาลพลพตกลายเปน 
เบี้ยหมากรุกของการเมืองในยุคสงครามเย็น

เมื่อกองทัพอเมริกันตอง ‘เสีย’ กัมพูชาใหแกเขมรแดงในป 2518  รัฐบาลอเมริกัน
ต้ังปอมเลนงานรัฐบาลพลพตในเวทีการเมืองระหวางประเทศ หนวยงานของรัฐบาลอเมริกัน 
เปดโปงกระบวนการเขนฆาประชาชนของรัฐบาลพลพต แตเมื่อรัฐบาลพลพตตองหนีเขาปา  
เนื่องจากมิอาจทานกองทัพเวียดนาม รัฐบาลอเมริกันกลับแอบใหความชวยเหลือรัฐบาลพลพต 
ในทางลับ ผูนํ าอเมริกาซึ่งเกรงกลัวอิทธิพลของสหภาพโซเวียตและเวียดนามในอาเซียตะวันออก
เฉียงใต ตองหันไปจับมือกับสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อตานสหภาพโซเวียตและเวียดนาม  
สหรัฐอเมริกาใหความชวยเหลือรัฐบาลพลพตผานสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อกอกวนรัฐบาล 
เฮงสัมริน อันเปนรัฐบาลหุนของเวียดนามในกัมพูชา รัฐบาลไทยซึ่งเปนบริวารของรัฐบาลอเมริกัน 
เกื้อกูลชวยเหลือและใหที่พักพิงแกรัฐบาลพลพตดวย

ตลอดระยะเวลาระหวางป 2522-2531 อันเปนชวงที่สงครามเย็นยังรอนระอุ  
ผูนํ าอเมริกันไมเคยกลาวถึงการนํ าผูนํ าเขมรแดงมาพิจารณาโทษฐานเขนฆาประชาชน ตรงกัน 
ขามรัฐบาลเฮงสัมรินเปนฝายปาวรองความทารุณโหดรายของรัฐบาลพลพต ในเดือนสิงหาคม 
2522 รัฐบาลเฮงสัมรินพิพากษาพลพตและเอียงสารีและใหลงโทษประหารชีวิต โดยที่ไมมีการ 
ไตสวนคดีและจํ าเลยมิไดอยูในศาล  ในสหรัฐอเมริกา เดวิด ฮอก (David Hawk) ผูอํ านวยการ 
American Amnesty เพียรพยายามรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการลางเผาพันธุ ในกัมพูชา  
เพื่อพิจารณาโทษของผูนํ าเขมรแดงภายใต Genocide Convention แตไมมีรัฐบาลประเทศใด 
เลนดวย

เมื่อกํ าแพงเบอรลินพังทลายและอาณาจักรโซเวียตลมสลาย สงครามเย็นยุติลง 
ในป 2532 เวียดนามจํ าตองถอนทหารออกจากกัมพูชา เมื่อไมมีเงินชวยเหลือจากสหภาพ 
โซเวียต รัฐบาลอเมริกันไมมีความจํ าเปนตองใชเขมรแดงเปนเบี้ยหมากรุกในการทํ าสงครามเย็น 
อีกตอไป  การเจรจาเพื่อสันติภาพในกัมพูชาระหวางเขมร 3 ฝาย นํ ามาซึ่งการเลือกตั้งในป 2536 
เพื่อใหประชาชนเลือกผูปกครองประเทศ เขมรแดงไมยอมกระโดดเขาไปเลนเกมเลือกตั้ง หาก 



4

ยังคงใชกํ าลังอาวุธในการยึดครองดินแดงตอไป จุดเปลี่ยนผันดังกลาวนี้ทํ าใหผูนํ าอเมริกันบางคน
เร่ิมผลักดันใหมีการพิจารณาโทษผูนํ าเขมรแดง

เมื่อชารลส ร็อบบ (Charles Robb) วุฒิสมาชิกจากมลรัฐเวอรจิเนีย เสนอให 
จัดตั้งศาลระหวางประเทศ (International Tribunal) เพื่อพิจารณาโทษของพลพตและพรรคพวก  
ก็ไดรับการสนับสนุนจากสมาชิกรัฐสภาอื่นๆเปนอันมาก จนทายที่สุดมีการตรา Cambodian 
Genocide Justice Act ในป 2537  โดยมีจุดมุงหมายปฐมฐานในการนํ าผูนํ าเขมรแดงมา
พิจารณาโทษฐานฆาลางประชาชน

กระทรวงการตางประเทศอเมริกัน ซึ่งมีหนาที่ตาม Cambodian Genocide 
Justice Act of 1994 ไดดํ าเนินการเบื้องตน โดยใหมีโครงการ 2 โครงการ

โครงการแรกมีชื่อวา Striving For Justice : Accountability and the Crimes  
of the Khmer Rouge มุงศึกษากฎหมายระหวางประเทศและขอเท็จจริงวา จะสามารถลงโทษ 
ผูนํ าเขมรแดงภายใต Genocide Convention ไดหรือไม  กระทรวงการตางประเทศเลือกใหเงิน
อุดหนุนแกสตีเวน แรตเนอร (Steven Ratner)  ศาสตราจารยวิชากฎหมายแหงมหาวิทยาลัย 
เท็กซัส  และเจสัน อาบรัมส (Jason Abrams) ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ เพื่อศึกษาโครงการนี้

โครงการที่สองมีชื่อวา Cambodian Genocide Program (เรียกยอๆวา CGP) 
กระทรวงการตางประเทศพิจารณาขอเสนอจากมหาวิทยาลัยและสถาบันตางๆ และทายที่สุด  
ตัดสินใจเลือกขอเสนอของมหาวิทยาลัยเยล  โครงการ CGP มีเบ็น เคียรแนน (Ben Kiernan)  
เปนผูอํ านวยการ  และเครก เอ็ตชีสัน (Craig Kiernan) เปนผูจัดการ  กระทรวงการตางประเทศ 
ใหเงินอุดหนุนโครงการนี้ 500,000 เหรียญอเมริกัน โครงการมีอายุ 2 ป เร่ิมจากเดือนมกราคม  
2538 ไปจนถึงเดือนธันวาคม 2539 มีวัตถุประสงคหลักในการรวบรวมขอมูลการลางเผาพันธุ 
ชาวกัมพูชาในยุครัฐบาลพลพต (2518-2521)

โครงการ CGP ประสบความสํ าเร็จในการรวบรวมขอมูลเกินความคาดหมาย  
สวนสํ าคัญเปนเพราะเจาหนาที่รัฐบาลพลพตไดจัดทํ าเอกสารรายชื่อนักโทษและผูถูกประหาร  
เอกสารเหลานี้มิไดถูกทํ าลายเมื่อรัฐบาลพลพตสิ้นอํ านาจในป 2522 อีกสวนหนึ่งเปนผลจาก 
บทบาทของเบ็น เคียรแนน ผูอํ านวยการโครงการ ซึ่งสนับสนุนรัฐบาลเฮงสัมริน และตอตาน 
ผูนํ าเขมรแดงหลังป 2521 เมื่อกองทัพเวียดนามยึดกัมพูชาได รัฐบาลเฮงสัมรินสามารถรวบรวม
เอกสารเกี่ยวกับการลางเผาพันธุไดจํ านวนหนึ่ง  ซึ่งตกทอดมาสูรัฐบาลฮุนเซน นายฮุนเซนไดมอบ
เอกสารชั้นตนที่ยึดไดเหลานี้แกโครงการ CGP สํ าหรับการศึกษา
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โครงการ CGP เก็บรวบรวมขอมูลที่ Tuol Sleng อันเปนศูนยกลางการกักกัน 
ผูตองสงสัยวาเปนปรปกษกับรัฐบาลพลพต ซึ่งมีหลุมฝงศพจํ านวนมาก จากนั้นไดตระเวนสํ ารวจ
คุกและคายกักกันตางๆจนไดขอมูลจํ านวนมาก เมื่อแรกเริ่มสํ ารวจ ทั้งเคียรแนนและเอ็ตชีสัน 
คาดวาจะพบหลุมฝงศพเพียงเรือนรอย แตเมื่อสํ ารวจลวงไปกวาปกลับพบวามีเปนเรือนพัน  
จนถึงกลางป 2539 โครงการ CGP ไดจัดทํ าขอมูลเกี่ยวกับศพในหลุมฝงศพถึง 8,140 หลุม  
โดยที่คาดวาหลุมฝงศพมีมากกวา 10,000 หลุม และอาจมีมากถึง 20,000 หลุม (The Nation, 
July 9, 1996)

ขอมูลที่เก็บประกอบดวยชื่อและขอมูลเกี่ยวกับผูตาย รูปของผูตาย สถานที่ตาย  
ผูลงมือสังหาร และผูบังคับบัญชาฝายเขมรแดงที่ส่ังการในการประหาร ขอมูลเหลานี้รวบรวม 
และจัดตั้งเปน Documentation Center ในนครพนมเปญ  โครงการ CGP ยังไดจัดใหมีการประชุม
ทางวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ และฝกอบรมขาราชการกัมพูชา 
ใหมีความรูเกี่ยวกับกฎหมายดังกลาวนี้ นอกจากนี้ยังจัดทํ ารายงานการศึกษาประวัติศาสตร 
ทองถิ่นรวม 9 ทองถิ่นในยุครัฐบาลพลพต (2518-2521)อีกดวย

การคนพบหลุมฝงศพจํ านวนมากทํ าใหประมาณการตัวเลขจํ านวนชาวกัมพูชา 
ที่ถูกเขมรแดงปลิดชีพแปรเปลี่ยนไป เดิมไมมีประมาณการที่ชัดเจน มีแตการคาดเดาตางๆนานา 
โดยเชื่อกันวามีมากกวา 1 ลานคน เบ็น เคียรแนนเสนอประมาณการใหมวา ประชาชนชาว 
กัมพูชาถูกเขมรแดงเขนฆาประมาณ 1.7 ลานคน คิดเปนประมาณ 21.5 % ของประชากรทั้งหมด 
(7.9 ลานคน) ในขณะนั้น (The Bangkok Post, June 9, 1996) แตขอมูลหลักฐานที่คนพบเพิ่มข้ึน
เร่ือยๆทํ าใหประมาณการดังกลาวนี้เขยิบตามไปดวย จนเชื่อกันวานาจะมีผูตายมากกวา 2 ลานคน 
(The Nation, July 19, 1996)

ความสํ าเร็จในการรวบรวมขอมูลของโครงการ CGP ทํ าให Henry Luce 
Foundation ใหเงินอุดหนุน 250,000 ดอลลารในเดือนพฤศจิกายน 2539 เพื่อใหสามารถทํ างาน 
ตอไปได  โดยที่ในเวลาตอมากระทรวงการตางประเทศใหเงินอุดหนุนเพิ่มเติมอีก 1 ลานดอลลาร

แตปญหาพื้นฐานมีอยู วา รัฐบาลอเมริกันจะนํ าผู นํ าเขมรแดงมาลงโทษได 
อยางไร เมื่อโครงการ CGP เร่ิมดํ าเนินงานในป 2538 รัฐบาลกัมพูชาใหคํ ามั่นเกี่ยวกับการ 
ดํ าเนินคดีผูนํ าเขมรแดง  แตแลวในเดือนสิงหาคม 2539 ผูนํ ากัมพูชาทั้งนายฮุนเซนและ 
เจารณฤทธิ์ตางแยงชิงกันประกาศนิรโทษกรรมแกเอียงสารี ผูซึ่งถูกรัฐบาลเฮงสัมรินพิพากษา 
ใหตายไปแลวตั้งแตป 2522 นิรโทษกรรมดังกลาวนี้มิไดรับการทัดทานจากรัฐบาลประเทศ
มหาอํ านาจใดๆ มีแตจดหมายเปดผนึกจาก Amnesty International ถึงเจาสีหนุกษัตริยผูไรอํ านาจ
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