บทความ
เรื่อง ความก้าวหน้าในการดําเนินงานของคณะกรรมการเตรียมการสร้างความสามัคคีปรองดองที่เห็น
ผลเป็นรูปธรรม
เป้าหมาย : ประชาชนทั่วไป
สวัสดี (ครับ/ค่ะ) ท่านผู้ฟังที่เคารพ กลับมาพบกับทุกท่านอีกเช่นเคย (ครับ/ค่ะ) กับ
รายการ........ในวันนี้ผู้จัดมีข่าวสารที่มีเนื้อหาสาระน่ารู้มาฝากท่านผู้ฟัง และต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟัง
ทุกท่านที่ติดตามรับฟังข่าวสารจากผู้จัดด้วยดีเสมอมา (ครับ/ค่ะ)
ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) ในครั้งนี้ ผู้จัดจะพาท่านผู้ฟังทุกๆท่าน มาติดตามความคืบหน้าใน
การดําเนินงานของคณะกรรมการเตรียมการสร้างความสามัคคีปรองดอง ซึ่งหลังจากได้มีการแต่งตั้ง
อนุกรรมการขึ้นมา ๔ คณะประกอบด้วย คณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคี
ปรองดอง, คณะอนุกรรมการพิจารณา บูรณาการข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อสร้างความปรองดอง
, คณะอนุกรรมการจัดทําข้อเสนอกระบวนการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง และคณะอนุกรรมการ
ด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง แล้วนั้น (ครับ/ค่ะ)
ท่ า นผู้ ฟั ง (ครั บ /ค่ ะ ) คณะอนุ ก รรมการแต่ ล ะส่ ว นก็ ไ ด้ ดํ า เนิ น การตามขั้ น ตอนที่ ไ ด้
วางแผนไว้ อาทิ คณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ขณะนี้อยู่ในช่วง
ของการรับฟังความคิดเห็นจากพรรคการเมือง กลุ่มการเมืองต่างๆ และภาคประชาสังคม ทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค ซึ่งทางคณะอนุกรรมการได้มีหนังสือเชิญพรรคการเมืองทั้งหมด ๗๐ พรรคการเมืองกับ
๒ กลุ่ ม การเมื อ งและอี ก ๖๐ องค์ ก รภาคประชาชน โดยมี พ รรคการเมื อ งมาให้ ข้ อ คิ ด เห็ น แล้ ว ๕๓
พรรคการเมือง โดยมีพรรคการเมืองหลัก เช่น พรรคเพื่อไทย พรรคประชาธิปัตย์ พรรคภูมิใจไทย เป็น
ต้น และมี ๒ กลุ่มการเมือง ทั้งกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ หรือ นปช. และ
กลุ่มคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือ กปปส. เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยเช่นกัน (ครับ/ค่ะ)
ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) ส่วนการรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่ส่วนภูมิภาค ได้แต่งตั้งให้ กอง
อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด เป็นเจ้าภาพดําเนินการตั้งแต่วันที่ ๘ มีนาคมที่ผ่านมา ซึ่ง
ครบทั้ง ๗๖ จังหวัดแล้ว โดยสามารถแยกแยะเป็นกลุ่มต่างๆได้ดังนี้ กลุ่มทางการเมือง, กลุ่มนักวิชาการ,
กลุ่ มนั กศึ กษา, กลุ่ มสื่ อ มวลชน, กลุ่มองค์ กรภาคประชาสั งคม, กลุ่ มองค์ กรพั ฒ นาเอกชน, กลุ่ม ที่ มี
อุดมการณ์ทางการเมือง, กลุ่มข้าราชการ, กลุ่มกํานันผู้ใหญ่บ้าน, กลุ่มพนักงานรัฐวิสาหกิจ หอการค้า
จังหวัด, กลุ่ม/องค์กรที่ทํางานร่วมกับส่วนราชการ, กลุ่มผู้นําชุมชน, กลุ่มผู้นําจิตวิญญาณในพื้นที่, กลุ่ม
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง, กลุ่มองค์กรวิชาชีพในพื้นที่ และกลุ่มคนใน
ท้องถิ่นที่ได้รับความเดือดร้อนจากโครงการของรัฐ ซึ่งในการรับฟังความคิดเห็นนั้น กองอํานวยการรักษา
ความมั่นคงภายใน ได้ ให้ความสํ าคัญ ต่อ ทุ กกลุ่ มในพื้ นที่ ซึ่งทุ กๆกลุ่มจะได้แ สดงความคิด เห็น อย่า ง

เท่าเทียมกัน โดยมีผู้มาให้ความคิดเห็นแล้วจํานวนกว่า ๒๐,๐๐๐ ราย โดยข้อมูลทั้งหมดเป็นปัญหาเรื่อง
โครงสร้างของประเทศ ปัญหาความเหลื่อมล้ํา รวมถึงปัญหาในแต่ละพื้นที่ที่อยากให้รัฐบาลช่วยแก้ไขเช่น
การบริการของภาครัฐ การเข้าถึงระบบสาธารณสุข (ครับ/ค่ะ)

-๒ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) สําหรับความคิดเห็นจากการรับฟังในพื้นที่ทั้งหมดนั้น ทางกองอํานวยการ
รักษาความมั่นคงภายใน จะรวบรวมนําเสนอให้คณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความ
สามัคคีปรองดอง ทราบอย่างครบถ้วนภายในสิ้นเดือนมีนาคมนี้ ในขณะเดียวกันเพื่อเป็นการทํางาน
คู่ขนานกัน กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในได้รวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของจังหวัดนําเสนอให้
คณะอนุกรรมการพิจารณาบูรณาการข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองทราบด้วย
(ครับ/ค่ะ)
ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) เพื่อเป็นการทํางานแบบคู่ขนาน ทางคณะอนุกรรมการพิจารณา
บูรณาการข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมรับฟังการแสดง
ความคิดเห็น ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งเน้นในการรวบรวมข้อมูลและข้อคิดเห็นให้เป็นมาตรฐาน
โดยเน้นข้อมูลที่เชื่อถือได้ในเชิงวิชาการเพื่อ จัดทําความคิดเห็นร่วมและจัดทําเป็นสัญญาประชาคม
ความเห็นร่วมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจะเสร็จสิ้นในวันที่ ๕
เมษายนนี้ โดยจะมีการบูรณาการข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่รวบรวมได้อย่างเป็นระบบ โดยนําข้อมูล
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมาสรุปประเด็นความเห็นร่วม เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง (ครับ/ค่ะ)
ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) หลังจากนั้นจะมีการจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อทําการปรับปรุง สรุป
ประเด็ น ความเห็ น ร่ ว มให้ ส มบู ร ณ์ ที่ สุ ด และเป็ น ที่ ย อมรั บ ของทุ ก ฝ่ า ย โดยการประชุ ม กลุ่ ม ย่ อ ยจะ
ดําเนินการในช่วงเดือนเมษายนนี้ ในส่วนกลางจะดําเนินการ ๑ ครั้ง ในวันที่ ๑๙ เมษายน ในระดับพื้นที่
ดําเนินการ ๔ ครั้ง คือวันที่ ๒๐ - ๓๐ เมษายน และในเดือนมิถุนายน จะดําเนินการให้เสร็จสิ้น และจะ
ได้ เ ห็ น ร่ า งสั ญ ญาประชาคม สํ า หรั บ การทํ า ร่ า งสั ญ ญาประชาคมนี้ มาจากการจั ด ทํ า ข้ อ พิ จ ารณา
ข้ อ คิ ด เห็ น ร่ ว ม และออกเผยแพร่ เ วที ส าธารณะ เพื่ อ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น จากประชาชนครั้ ง สุ ด ท้ า ย
และปรับปรุงเป็นร่างสัญญาประชาคมที่มองถึงประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่เพื่อกําหนดอนาคต
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและขับเคลื่อนพัฒนาประเทศต่อไป (ครับ/ค่ะ)
ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) ท่าน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรองประธาน
คณะกรรมการเตรียมการสร้างความสามัคคีปรองดองได้เน้นย้ํากับ คณะอนุกรรมการทั้ง ๔ คณะ ว่า
กระบวนการสร้างความปรองดองเป็นของประชาชน ที่ประชาชนส่วนใหญ่จะต้องได้รับประโยชน์ เพื่อให้
ปัญหาความขัดแย้งหมดไป และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ทั้งนี้งานปรองดองเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูป
และวางรากฐานของประเทศในภาพรวม จึงขอให้ดําเนินการด้วยความรอบคอบ เนื่องจากการสร้างความ

ปรองดองเป็นเรื่องละเอียดอ่อน และต้องพิจารณาทุกประเด็นเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและ
ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง กับทุกพรรคการเมืองและกลุ่มการเมือง รวมถึงทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิด
การยอมรับกระบวนการปรองดองที่เกิดขึ้น (ครับ/ค่ะ)
ท่า นผู้ ฟั ง (ครั บ /ค่ ะ ) ศู น ย์ สํ า รวจความคิด เห็ น นิ ด้ าโพลร่ ว มกับ คณะนิ ติ ศ าสตร์ และ
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือ นิด้า เปิดเผยผลสํารวจความ
คิดเห็นของประชาชน เรื่อง การปรองดองและความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทําการสํารวจระหว่างวันที่
๖ - ๗ มีนาคมที่ผ่านมา จากประชาชนทั่วประเทศ จํานวน ๑,๒๕๐ หน่วยตัวอย่าง ทั้งนี้ เมื่อถามถึงความ
คิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ในการหารือแนวทางการปรองดอง
ในส่วนของพรรคการเมืองพบว่า ประชาชน ร้อยละ ๑๐.๐๘ ระบุว่า ได้รับความร่วมมือดีมาก ร้อยละ
๔๔.๑๖ ระบุว่า ค่อนข้างดี (ครับ/ค่ะ)
-๓ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อสิ่งที่ทุกฝ่ายต้องทําเพื่อให้
การประชุมหรือหารือข้อเสนอแนะแนวทางการปรองดอง พบว่า ประชาชน ร้อยละ ๖๑.๙๒ ระบุว่า
ทุกฝ่ายควรร่วมมือกัน มีความจริงใจที่จะเร่งแก้ไขปัญหา และปฏิรูปประเทศ รองลงมา ร้อยละ ๔๕.๒๐
ระบุว่า ต้องเน้นการรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับชุมชน ร้อยละ
๓๗.๗๖ ระบุว่า ควรลดการใช้อคติ อารมณ์ และทิฐิของตนเอง ร้อยละ ๓๖.๘๘ ระบุว่า ควรหารืออย่าง
สร้างสรรค์ โดยใช้เหตุและผล หรือมีข้อมูลทางวิชาการมารองรับและควรประชาสัมพันธ์การแจ้งข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง ในสัดส่วนที่เท่ากัน (ครับ/ค่ะ)
ท่า นผู้ ฟั ง (ครั บ /ค่ ะ ) เมื่ อ ถามความคิ ด เห็ น ของประชาชนต่ อ ระยะเวลาอย่ า งน้ อ ยที่
ประเทศไทยจะต้องใช้เพื่อให้เกิดความปรองดองได้พบว่า ประชาชน ร้อยละ ๑๐.๔๐ ระบุว่า ต้องใช้
ระยะเวลาอย่างน้อย ๑ ปี ร้อยละ ๑๗.๕๒ ระบุว่า ต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อย ๒ ปี ร้อยละ ๑๓.๑๒ ระบุ
ว่า ต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อย ๓ ปี ร้อยละ ๕.๑๒ ระบุว่า ต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อย ๔ ปี ร้อยละ
๒๑.๘๔ ระบุว่า ต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อย ๕ ปี ร้อยละ ๑๒.๙๖ ระบุว่า ต้องใช้ระยะเวลามากกว่า ๕ ปี
ขึ้นไป ขณะที่ ร้อยละ ๐.๐๘ ระบุว่า ประเทศไทยมีความปรองดองแล้ว (ครับ/ค่ะ)
ท่ า นผู้ ฟั ง (ครั บ /ค่ ะ ) มี ก ารเสนอความคิ ด เห็ น ที่ น่ า สนใจในส่ ว นของตั ว แทนภาค
ประชาสังคม ๑๑ กลุ่ม ประกอบไปด้วยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย, คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ หรือ กสม., สถาบันอนาคตการศึกษาเพื่อการพัฒนา, ภาคีเครือข่ายเพื่อการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น, มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแห่งชาติ, มูลนิธิสืบ นาคะเสถียร, เครือข่าย
ยุ ว ทั ศ น์ แ ห่ ง ประเทศไทย, สถาบั น สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและสั น ติ ศึ ก ษา, สภาทนายความในพระบรม
ราชาชูปถัมภ์, กรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และมูลนิธิกระจกเงา โดยทุกกลุ่มมองว่าความขัดแย้งและความ
เหลื่อมล้ําเป็นเรื่องปกติของทุกสังคม แต่บนความขัดแย้งต้องไม่มีความรุนแรง โดยเสนอว่าต้องมุ่งเน้นไป
ที่คนจะต้องเคารพและไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น พร้อมทั้งต้องรู้หน้าที่ตนเอง ดังนั้นต้องให้การศึกษา ให้ความรู้

ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมควบคู่กันไป เพื่อสร้างเด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาให้มีจิตสํานึกและเคารพสิทธิผู้อื่น
ขณะที่ฝ่ายรัฐต้องเข้าไปจัดการสร้างความเท่าเทียมกันในสังคม และให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ทํานองเดียวกันความรุนแรงที่จิตใจนั้น เกิดจากการยั่วยุ ขยายวงกว้างผ่านสื่อให้เกิดความเกลียดชัง
นํามาสู่อารมณ์เหนือเหตุผล เพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหานี้ต้องใช้เวลา ไม่ควรโทษกันไปมาว่าใครผิดใคร
ถูก และต้องมีจิตสํานึกว่าต้องขอโทษ พร้อมให้อภัยต่อกัน เพื่อนําไปสู่ความไว้เนื้อเชื่อใจในสังคม (ครับ/
ค่ะ)
ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) ในขณะที่คณะรัฐบาลและคสช. ภายใต้การนําของพลเอกประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มุ่งมั่น ตั้งใจ นําพาประเทศไปสู่การ
ปฏิรูปประเทศ การวางแผนกําหนดยุทธศาสตร์ชาติ และดําเนินการสร้างกระบวนการปรองดองของคน
ในชาติ เพื่อให้ประเทศไทยของเราพัฒนาเป็นประเทศที่ มั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน พวกเราในฐานะของ
ประชาชนคนไทยคนหนึ่ง ควรหันมาให้ความร่วมมือ สามัคคี มีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆอย่าง
สร้างสรรค์ ตั้งใจ เพื่อทําให้ประเทศของเราเป็นประเทศที่มีความสุขอันดับต้นๆของโลกสืบไปสวัสดี
(ครับ/ค่ะ)
***************************************************

