บทความ
เรื่อง รัฐบาลมีความจริงใจ และตั้งใจจริงที่จะสร้างความปรองดองให้เกิดเป็นรูปธรรมเพื่อผลประโยชน์
ของประเทศชาติเป็นสําคัญ
เป้าหมาย : ประชาชนทั่วไป
สวัสดี (ครับ/ค่ะ) ท่านผู้ฟังที่เคารพ กลับมาพบกับทุกท่านอีกเช่นเคย (ครับ/ค่ะ) กับ
รายการ........ในวันนี้ผู้จัดมีข่าวสารที่มีเนื้อหาสาระน่ารู้มาฝากท่านผู้ฟัง และต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟัง
ทุกท่านที่ติดตามรับฟังข่าวสารจากผู้จัดด้วยดีเสมอมา (ครับ/ค่ะ)
“....ประเทศชาติกําลังพัฒนาในทุกด้าน และต้องการความสามัคคีความสงบเรียบร้อย
ผลดีทั้งปวงดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ ด้วยประชาชนมีหลักของใจอันมั่นคง มีศรัทธาและปัญญาอันถูกต้อง
และปฏิ บั ติ ต นอยู่ ใ นทางที่ เ ป็ น ประโยชน์ แก่ ส่ วนรวม....” พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๑๒ (ครับ/ค่ะ)
ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) จากสถานการณ์ภายในประเทศไทยเรานับตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ จนถึง
ปั จ จุ บั น ประชาชนภายในประเทศมี ค วามขั ด แย้ ง ทางความคิ ด การเมื อ งอย่ า งรุ น แรง หยั่ ง ลึ ก จาก
ระดับประเทศไปถึงระดับครอบครัวคนไทย การใช้อํานาจการปกครองที่กระทําอยู่เดิมไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้ง ความแตกแยก และการกระทําผิดของกลุ่มต่าง ๆ ได้อีกต่อไป แนวทางการเลือกตั้ง
ในรูปแบบเดิมมีการต่อต้านอย่างกว้างขวาง มีการชุมนุมทางการเมืองที่มีระยะเวลายาวนานต่อเนื่องมาก
ถึง ๖ เดือน ซึ่งมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งทางความคิด และการแก่งแย่งผลประโยชน์ทางการเมือง
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เกิดวิกฤตการณ์การเมืองไทยตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๓ และ พ.ศ. ๒๕๕๖
– ๒๕๕๗ ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนทุกหมู่เหล่า ทําให้ประชาชนแตกความสามัคคี จนไม่
อาจปรองดองกันได้ (ครับ/ค่ะ)
ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) จากสถานการณ์และเหตุผลต่างๆที่ได้กล่าวไป จึงเกิดการเข้ามา
บริหารประเทศของคณะรัฐบาลภายใต้การนําของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อให้ประเทศชาติได้กลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติ ตามประกาศ
กําหนดโรดแมปอันเป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อเป็นแผนปฏิรูปประเทศ ก่อให้เกิดความสงบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง ไม่มีการชุมนุม ไม่มีการเดินขบวน ไม่มีวิทยุ ทีวี สื่อมวลชนที่ออกมายุยงปลุกปั่น
ให้คนทะเลาะกัน ไม่มีการแตกแยกแบ่งสีแบ่งจังหวัด ทําให้ประชาชนคนไทยทั้งประเทศมีความสุข
(ครับ/ค่ะ)
ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ที่ผ่านมา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ออกคําสั่ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติที่ ๓/๒๕๖๐ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคี
ปรองดอง โดยมี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ตามกรอบการปฏิ รู ป ประเทศ

ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง หรือ ป.ย.ป. ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
ประธาน มีคณะกรรมการย่อย ๔ คณะคือ คณะกรรมการด้านการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์,
คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ, คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ และ คณะกรรมการเตรียมการสร้างความ
- ๒า-งความสามัคคีปรองดอง โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ
สามัคคีปรองดอง ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการเตรียมการสร้
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะรองประธานคณะกรรมการกํากับดูแลรับผิดชอบด้านการ
สร้างความปรองดองได้เร่งดําเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่องและมีความก้าวหน้าในการดําเนินงานอย่างมีขั้นตอน (ครับ/ค่ะ)
ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) คณะกรรมการเตรียมการสร้างความสามัคคีปรองดองได้ดําเนินการ
ตั้งอนุกรรมการขึ้นมา ๔ คณะประกอบด้วย คณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคี
ปรองดอง โดยมี พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล ปลัด กระทรวงกลาโหมเป็นประธาน, คณะอนุกรรมการ
พิ จ ารณาบู ร ณาการข้ อ คิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะเพื่ อ สร้ า งความปรองดอง โดยมี พล.อ.สุ ร พงษ์
สุวรรณอัตถ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธาน, คณะอนุกรรมการจัดทําข้อเสนอกระบวนการเพื่อ
สร้างความสามัคคีปรองดอง โดยมี พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธาน และ
คณะอนุ ก รรมการด้ า นการประชาสั ม พั น ธ์ เ พื่ อ สร้ า งความสามั ค คี ป รองดอง โดยมี พล.ต.คงชี พ
ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหมเป็นประธาน (ครับ/ค่ะ)
ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) ในการปฏิบัติต่อจากนี้คณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นเพื่อ
สร้างความสามัคคีปรองดองได้มีการเชิญพรรคการเมืองทุกพรรค ทุกกลุ่ม ทุกฝ่าย มาแสดงความคิดเห็น
ร่วมกัน เพื่อเสนอแนะในความคิดที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ร่วมกัน นอกจากนั้นจะมีการเปิดเวที
สาธารณะ เพื่อให้ทุกกลุ่ม ทุกฝ่าย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีเวทีในการพูดคุยและหารือกัน อาทิ กลุ่ม
แนวร่ ว มประชาธิ ป ไตยต่ อ ต้ า นเผด็ จ การแห่ ง ชาติ (นปช.) กลุ่ ม คณะกรรมการประชาชนเพื่ อ การ
เปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.)
รวมถึงกลุ่มสมัชชาเกษตรกร และกลุ่มแรงงานต่างๆ ตลอดจนองค์กรสื่อมวลชน (ครับ/ค่ะ)
ท่ า นผู้ ฟั ง (ครั บ /ค่ ะ ) คณะอนุ ก รรมการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น เพื่ อ สร้ า งความสามั ค คี
ปรองดองได้ กํ า หนดกรอบเพื่ อ การหารื อ ไว้ ทั้ ง หมด ๑๐ ประการประกอบด้ ว ย ประการแรก คื อ
ด้านการเมือง การแก้ปัญหาโดยสันติวิธีเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งในสังคมไทยขึ้นอีก ทั้งก่อน ระหว่าง
และหลังการเลือกตั้ง ประการที่สอง คือ ด้านความเหลื่อมล้ํา เช่น การครอบครองที่ ดินทํากิน ของ
เกษตรกร การเข้าถึงแหล่งน้ํามักถูกยกมาเป็นประเด็นสร้างความขัดแย้งอย่างกว้างขวาง จะมีการพูดถึง
แนวทางในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ํา เพื่อลดความขัดแย้งและสร้างความปรองดองในสังคมไทย
ประการที่สาม คือ ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อการขยายไปสู่
ความขัดแย้ง และจะมีทางออกหรือวิธีการดําเนินการ ต่อประเด็นความขัดแย้งที่เกิดจากความไม่ยอมรับ
ในกระบวนการยุติธรรมรวมถึงการแทรกแซงการบังคับใช้กฎหมายอย่างไร (ครับ/ค่ะ)
ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) ประการที่สี่ คือ แนวทางเสริมสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นใน
สังคมไทยต่อประเด็นความแตกต่างทาง สังคม ความเชื่อ ศาสนา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การศึกษาและ
สาธารณสุขอย่างไร ประการที่ห้า คือ แนวทางในการไม่ให้สื่อเป็นเครื่องมือสร้างความขัดแย้งอย่างไร

ประการที่หก คือ แนวทางที่จะทําให้การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่นความ
ขัดแย้งเรื่องพลังงาน การก่อสร้างโรงไฟฟ้า เป็นต้น ไม่ให้ถูกหยิบยกมาสร้างความขัดแย้งในสังคมได้
ประการที่เจ็ด คือ มีแนวคิดที่จะดําเนินการต่อประเด็นการนําปัญหากิจการภายในประเทศมายกระดับ
ให้เป็นปัญหาการเมืองระหว่างประเทศ รวมทั้งผลกระทบจากการดําเนินการของต่างประเทศ เช่นปัญหา
เขตแดน ปัญหาสิ ทธิ มนุ ษ ยชน ปัญหาเสรี ภาพและประชาธิปไตย ปั ญหาแรงงานและการค้ ามนุษ ย์
เป็นต้น ที่ส่งผลทําให้เกิดความแตกแยกในสังคมไทยได้อย่างไร (ครับ/ค่ะ)
ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) ประการที่แปด คือ มีแนวคิดอย่างไรที่จะป้องกันการทุจริต
คอรับชั่น เพื่อไม่ให้เป็นสาเหตุนํามาซึ่งความขัดแย้งในสังคมไทย ประการที่เก้า คือ ด้านการปฏิรูป
มี ข้ อ เสนอแนะเพื่ อ การปฏิ รู ป อย่ า งไร เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความสามั ค คี ป รองดอง และประการสุ ด ท้ า ย คื อ
มีข้อเสนอแนะให้เกิดการยอมรับและร่วมขับเคลื- ๓่อนยุ
- ทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ไปสู่ความสําเร็จร่วมกัน หรือ
ไปสู่เป้าหมายร่วมกันอย่างไร (ครับ/ค่ะ)
ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) เมื่อคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นเพื่อความปรองดอง ได้
ดําเนินการเปิดรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะของทุกฝ่ายทั้งพรรคการเมืองและภาคประชาสังคมแล้ว
ก็จะดําเนินการรวบรวมความคิดเห็นทั้งหมดส่งให้กับคณะอนุกรรมการพิจารณาบูรณาการข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ที่จะนําความเห็นทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์
และสังเคราะห์เป็นข้อพิจารณา ส่งต่อให้กับคณะอนุกรรมการจัดทําข้อเสนอกระบวนการเพื่อสร้างความ
สามัคคีปรองดองนําข้อพิจารณาต่างๆ จัดทําเป็นข้อเสนอเข้าสู่กระบวนการสร้างความปรองดอง (ครับ/ค่ะ)
ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) ทั้งนี้หลังผ่านกระบวนการของคณะอนุกรรมการฯ ทั้ง ๓ คณะแล้ว
คณะกรรมการเตรียมการสร้างความสามัคคีปรองดองจะดําเนินการเปิดเวทีสาธารณะด้วยการเชิญทุก
ภาคส่วน และภาคประชาชนร่วมรับฟัง และรับรู้ เพื่อดําเนินการปรับปรุงร่างสัญญาประชาคมความ
คิดเห็นครั้งสุดท้าย โดยมีคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง
ดําเนินการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจและการรับรู้แก่ประชาชนทุกขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง เมื่อได้
ร่างสัญญาประชาคมสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วจะเสนอให้คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบ
การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง หรือ ป.ย.ป. ผ่าน นายสุวิทย์
เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ในฐานะเลขานุการ ป.ย.ป. เสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อ
พิจารณาต่อไป (ครับ/ค่ะ)
ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ)
คณะกรรมการเตรียมการสร้างความสามัคคีปรองดองและ
อนุกรรมการทั้ง ๔ คณะที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐบาลภายใต้การนําของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีความตั้งใจจริง มีความจริงใจ ที่จะสร้างความ
ปรองดองให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม เพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติเป็นสําคัญ มุ่งมั่นทํางาน
อย่างสร้างสรรค์ เป็นกลาง มีจุดยืนคือการรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย อย่างไรก็ตามการทํางานที่จะ
ประสบความสําเร็จได้นั้นขึ้นอยู่กับความมีส่วนร่วมของประชาชนทุกคน ไม่ใช่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ผู้จัด
อยากจะขอให้ประชาชนคนไทยทุกคน เชื่อมั่น และไว้ใจกัน ปราศจากเงื่อนไข อคติ และเปิดโอกาสใน

การรับฟังความคิดเห็น ครอบคลุมทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง เพื่อทําให้ประเทศไทยของเราพัฒนาไปสู่
ความเป็นประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไปในอนาคต สวัสดี (ครับ/ค่ะ)

***************************************************

