


การปรองดองและสันติสุขเป็นเรื่องของปลายเหตุ แต่สิ่งส าคัญคือกระบวนการ
สร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง…โดยการต้ังอยู่บนหลักเหตุและผล 
และการร่วมกันออกแบบประเทศอย่างมีเป้าหมายร่วม 
  
 



การสร้างสงัคมสนัติสุข 

ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต 

คณบดีคณะนิตศิาสตร์ มธ. และโฆษก กรธ. 

ศาสตราจารย์พเิศษ คณิต ณ นคร 

ประธาน คอป. และประธานกรรมการปฏรูิปกฎหมาย 

ประดษิฐ์  เรืองดษิฐ์ 

อดีต สปช. และ นายกสมาคมผู้ส่ือข่าวและนักหนังสือพมิพ์ 



การน าเสนอบทความ 

 

การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็น 
ปัจจัยแห่งความร่วมมือขององค์กรชุมชนกับภาครัฐเพื่อลดความรุนแรง 

 ในพืน้ที่จังหวัดชายแดนใต้ 
ดร. เฉลิมศักดิ์ บุญน า  วทิยาลัยนวัตกรรมและการจดัการ มหาวทิยาลัยราชภฎัสงขลา 

 

การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็น 
องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 

ดร. มิ่งขวัญ  คงเจริญ  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 



ประเด็นที่ 1 : กฎหมายรัฐธรรมนูญมีส่วนในการท าให้ความสามัคคีปรองดอง 
เกิดขึ้น รวมทั้งกลไกการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งรูปแบบใด ตามรัฐธรรมนูญที่
เกิดขึ้น 
 
ประเด็นที่ 2 : กลไกและสถาบันใดบ้างท่ีท าให้ความปรองดองเกิดขึ้นได้ในสังคม 
  
ประเด็นที่ 3 : ปัจจัยใดบ้างที่ส่งเสริมและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างความ
ปรองดองให้เกิดขึ้น  
 
ประเด็นที่ 4 : แนวทางการเสริมสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคม 
 



1.กฎหมายรัฐธรรมนูญมีส่วนในการท าให้ความสามัคคีปรองดองเกิดขึ้น รวมทั้งกลไก
การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งรูปแบบใด ตามรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้น 
 
มุมมองของรัฐธรรมนูญเพื่อสันติสุข 
 - การร่างกติกาทางการเมืองต้องมีหลักเหตุและผล 
 - การสร้างมาตรฐานของคนเข้าสู่สภา เช่น การตั้งคุณสมบัติบุคลากรทาง    
   การเมืองต้องน้ าดี และมีการตรวจสอบที่มีความเข้มข้น 
 - ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดกฎหมาย เช่น มาตรา 77 การรับฟัง 
              ความคิดเห็นของประชาชนก่อนตรากฎหมาย 
 - การวางเป้าหมายร่วมกัน คือเป็นครั้งแรกที่รัฐธรรมนูญเขียนเป้าร่วมกันใน  
   เรื่องการปฏิรูปประเทศ บ้านเมืองต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการเปลี่ยนแปลง  
   และพัฒนา มาตรา 257 คือการปฏิรูปประเทศ มีความมุ่งพัฒนาวัตถุกับจิตใจ 
   ไปพร้อมกัน 



มุมมองของกระบวนการยุติธรรมเพ่ือสันติสุข 
 - การร่างกติกาทางการเมืองต้องมีหลักเหตุและผล 
 - การผลักดันข้อเสนอของคณะกรรมการอิสระเพื่อการค้นหาความจริง (คอป.) 
 โดยน าไปสู่บทเรียนในอนาคต โดยเฉพาะหลักการยุติธรรมระยะเปลี่ยนผ่านมี 4 
 หลัก คือ 1) การตรวจสอบและค้นหาความจริง 2) การเยียวยา ฟื้นฟู การ    
 ป้องกันความรุนแรง 3) การศึกษาวิจัยรากเหง้าปัญหาของความขัดแย้ง     
 และ 4) การสร้างความปรองดองและป้องกันมิให้ความรุนแรงเกิดขึ้นอีก 
  -  “เราไม่สามารถสร้างการปรองดองโดยมีกฎหมายบังคับ” อย่างไรก็ตาม
 สังคมไทยต้องมีปัจจัยใหม่ๆ ในการขับเคลื่อนสังคม เช่น คสช.จะรักษาสมดุล
 ในการเปลี่ยนผ่านกติกาได้อย่างไร โดยให้เกิดการยอมรับของทุกฝ่ายอย่าง 
 แท้จริง 



มุมมองของสื่อเพื่อสันติสุข 
 
 - กฎหมายเรื่องเสรีภาพในการแสดงออกส าคัญ เช่น ในมาตรา 34 เสรีภาพในการ
 แสดงออก มาตรา 35 เสรีภาพสื่อ และ มาตรา 36 เสรีภาพระหว่างประชาชน 
 - ปัจจุบันสื่อสร้างข่าวเท็จ ข่าวลวงในสังคมมาก เช่น ในเยอรมันปรับ 50 ล้านยูโร
 ส าหรับคนที่สร้างค าพูดที่เกลียดชัง (Hate Speech) ให้เกิดในสังคม 
 - ประชาชนเข้ามาวาดภาพอนาคตด้วยกันแต่กระบวนการปรองดองไม่ จ าเป็นต้อง  
            เห็นพ้องแต่เห็นภาพอนาคตร่วมกัน 
  
 
 



2. กลไกและสถาบันใดบ้างที่ท าให้ความปรองดองเกิดขึ้นได้ในสังคม 
 

 - การสร้างกลไกและสถาบันในทางปรองดองต้องเริ่มจากระดับชุมชน สังคม และ 
   ประเทศ  
 - น าศาสนามาปรับใช้ในกระบวนการสร้างการปรองดองในระดับ          
 ชุมชน เช่น การปรับใช้พุทธสันติวิธีในการแก้ไขปัญหา หรือการน าความเข้มข้น 
 ของกฎหมายชารีอะห์มาปรับใช้กับบางพื้นที่ 
 - น าวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนเป็นฐานในการอยู่ร่วมกัน 
    



ประเด็นที่ 3 : ปัจจัยใดบ้างที่ส่งเสริมและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างความปรองดองให้
เกิดขึ้น  

 - ปัจจัยแห่งบรรยากาศการปรองดอง 
 - ปัจจัยแห่งการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างจริงใจ  เช่น กิจกรรมของตูน 
 bodyslam ว่ิงจากเบตงสู่แม่สาย เนื่องจากไม่มีวาระซ่อนเร้น คนจึงมาเข้าร่วม
 กิจกรรมมาก 
 - ปัจจัยผู้น าว่าต้องสร้างจิตส านึกดีในการสร้างความปรองดองให้เหมาะสมกับ
 บริบทอย่างแท้จริง และผู้น าต้องออกแบบกระบวนการปรองดองได้ตั้งแต่จุดเล็ก
 ไปสู่จุดเชื่อมใหญ่ๆ ของสังคมได้  
 
   



ประเด็นที่ 4 : แนวทางการเสริมสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคม 

 - การออกแบบประเทศเพื่อปรองดองร่วมกัน 
 - แนวทางการสร้างสันติวิธีแบบเอาส่วนดีของทุกฝ่ายมาปรับใช้ร่วมกัน 
 - อนาคตการเลือกตั้งก็เป็นสิ่งที่ชี้ขาดการเมือง สังคมต้องฟังอย่างอดทน  
   และไม่เลือกฝ่าย โดยให้ประชาชนตัดสินอนาคตของตัวเอง ตัวอย่างการ     
   ออกแบบประเทศของแอฟริกาใต้และโคลอมเบีย 
  
  
   



KPI Congress หรอืงานประชมุวชิาการสถาบนัพระปกเกลา้ 

การประชุมวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า เริ่ม 2542 
ครั้งท่ี 1 ปี2542 เรื่อง การเมือง การบริหาร และการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยในต้นศตวรรษหน้า 
ครั้งท่ี 2 ปี 2543 เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชน ความยั่งยืนของประชาธิปไตย 
ครั้งท่ี 3 ปี 2544 เรื่อง การกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย 
ครั้งท่ี 4 ปี 2545 เรื่อง 5 ปีของการปฏิรูปการเมืองตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 
ครั้งท่ี 5 ปี 2546 เรื่อง ประชาธิปไตยกับการบรรเทาความยากจน 
ครั้งท่ี 6 ปี 2547 เรื่อง สันติวิถี กับความยั่งยืนของประชาธิปไตย 
ครั้งท่ี 7 ปี 2548 เรื่อง การเมืองฐานประชาชน ความยั่งยืนของประชาธิปไตย 
ครั้งท่ี 8 ปี 2549 เรื่อง การปฏิรูปรัฐธรรมนูญ : มุมมองเชิงเปรียบเทียบ 
ครั้งท่ี 9 ปี 2550 เรื่อง วัฒนธรรมการเมือง จริยธรรม และการปกครอง 
ครั้งท่ี 10 ปี 2551 เรื่อง การเมืองและวิกฤตการณ์ส่ิงแวดล้อม 
ครั้งท่ี 11 ปี 2552 เรื่อง ความขัดแย้ง ความชอบธรรมและการปฏิรูประบบรัฐ การจัดสรรผลประโยชน์ ท่ีเป็นธรรมในสังคมไทย 
ครั้งท่ี 12 ปี 2553 เรื่อง คุณภาพสังคมกับคุณภาพประชาธิปไตย 
ครั้งท่ี 13 ปี 2554 เรื่อง ความเป็นพลเมืองกับอนาคตประชาธิปไตยไทย  
ครั้งท่ี 14 ปี 2555 เรื่อง การปฏิรูปรัฐสภา : มุมมองเชิงเปรียบเทียบ  
ครั้งท่ี 15 ปี 2556 เรื่อง ธรรมราชา 
ครั้งท่ี 16 ปี 2557 เรื่อง 8 ทศวรรษ ประชาธิปไตยไทย: พลวัตแห่งดุลอ านาจ  
คร้ังที่ 17 ปี 2558 เรื่อง หลักนิติธรรม กับ ประชาธิปไตย  
ครั้งท่ี 18 ปี 2559 เรื่อง เติมชีวิต คืนชีวาประชาธิปไตย 
http://kpi.ac.th/เอกสารวิชาการและบทความ.html?filter=60 
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