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เดือนเมษายน

ถือว่าเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดของทุกปี อุณหภูมทิ างการ
เมืองในเดือนนี้ก็ดูจะร้อนไม่แพ้กันหรืออาจจะร้อน
กว่าเสียด้วยซ้ำ� เมื่อเรื่องการปรองดองกลายเป็นปัญหาความขัดแย้งในสภาและมีทีท่าว่าจะลามออกมา
บนท้องถนน ซึ่งชนวนเหตุของความขัดแย้งรอบใหม่นี้ เป็นผลสืบเนื่องมาจากคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ ซึ่งมีพลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน เป็นประธาน
คณะกรรมาธิการ ได้การเสนอให้ประชุมร่วมรัฐสภาในวันที่ 27 มีนาคม 2555 มีมติให้สามารถพิจารณา
รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญโดยอ้างอิงรายงานการวิจัยศึกษาการสร้างความปรองดองแห่ง
ชาติของสถาบันพระปกเกล้าในสมัยประชุมนี้ ทั้งๆที่มีเสียงเรียกร้องจากหลายฝ่าย (อ่านต่อด้านใน)
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แม้กระทั่งกรรมาธิการจากฝั่งประ
ชาธิ ปั ติ ย์ เ สนอให้ มี ก ารทบทวน
รายงานอี ก ครั้ ง หนึ่ ง และยั ง มี
เวลาเพื่ อ ที่ จ ะพิ จ ารณาเหลื อ อยู่
เนื่องจากรายงานฉบับนี้ยังมีความ
ไม่สมบูรณ์
รวมทัง้ แนวทางข้อ
เสนอของสถาบันพระปกเกล้าใน
การนำ�มาสู่ความความปรองดอง
ก็ยังมีความเสี่ยงอย่างมากที่จะก่อ
ให้เกิดความขัดแย้งรุนแรงตามมา
หากนำ�มาใช้ในเวลาทีไ่ ม่เหมาะสม
แต่อย่างไรก็ตามพลเอกสนธิ บุญ
ยรัตกลิน ก็ย�ำ้ ทีจ่ ะเดินหน้าต่อไป
เป็นเหตุให้คณะกรรมาธิการของฝัง่
ประชาธิปัตย์ตัดสินใจลาออกจาก
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ศึ ก ษาแนวทางการสร้ า งความ
ปรองดองแห่งชาติทง้ั 9 คน
อย่ า งไรก็ ต ามที่ป ระชุ ม ร่ ว ม
รัฐสภาได้มมี ติ 346 เสียงต่อ 17
เสียงให้สามารถพิจารณารายงาน
ของคณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ
พิจารณาศึกษาแนวทางการสร้าง
ความปรองดองแห่งชาติสภาผูแ้ ทน
ราษฎรได้ในสมัยประชุมนี้ โดย
ในช่วงก่อนการลงมติ ส.ส.พรรค
ประชาธิปตั ย์
ได้ประกาศวอค
เอ้าท์ออกจากห้องประชุม ส่วน
การพิ จ ารณารายงานของคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่ง
ชาติ จะมีขน้ึ ในวันที่ 4 เมษายน 2555 ท่ามกลางเสียงคัดค้านจากฝ่ายที่
ไม่เห็นด้วย รวมถึงความพยายามทีจ่ ะยับยัง้ รายงานของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการปรองดองของสถาบันพระปกเกล้า
		
เมื่อความพยายามที่จะปรองดองกลายเป็นต้นเหตุของความขัดแย้ง
หนทางของการพูดคุยกันอย่างสันติดจู ะเหลือน้อยลงทุกขณะ
มีผหู้ ลัก
ผูใ้ หญ่ในบ้านเมืองหลายคนออกมาบอกให้แต่ละฝ่ายให้อภัยซึง่ กันและกัน
กับเรือ่ งราวทีผ่ า่ นมา แต่จะให้อภัยกันได้อย่างไร เมือ่ ไม่มใี ครเคยออกมา
ขอโทษกับการกระทำ�ทีผ่ ดิ ทุกคนต่างบอกว่าตัวเองทำ�ถูกต้องแล้ว แน่นอน
เป็นการทำ�ถูกต้องตามหลักการทีแ่ ต่ละฝ่ายยึดถือ การพูดคุยเจรจากันจึง
เหมือนพูดกันคนละเรือ่ ง แม้จะพูดถึงเหตุการณ์เดียวกัน ต่างฝ่ายต่างเข้าใจ
หลักการของฝ่ายตน แต่ไม่เข้าใจหลักการของฝ่ายตรงข้าม เมือ่ ไม่เข้าใจ
กันก็พดู กันไม่รเู้ รือ่ ง เมือ่ พูดกันไม่รเู้ รือ่ งจึงนำ�ไปสูก่ ารใช้ความรุนแรง การ
ปรองดองทีป่ ระสบความสำ�เร็จจึงขึน้ อยูก่ บั สิง่ ทีเ่ รียกว่า “ความเข้าใจ”
หลายท่านอาจสงสัยว่าแล้วเราจะปรองดองกันได้เมื่อใดและเรื่องจะ
จบลงอย่างไร คำ�ตอบอาจจะอยูใ่ นตัวอย่างต่อไปนี้ ถ้าเราลองมานัง่ คิดกัน
เล่นๆ ว่า เพือ่ นเราสองคนทะเลาะกัน ซึง่ ผลของการทะเลาะกันนี้ สามารถ
ทำ�ให้เกิดเหตุการณ์ได้ 3 กรณี คือ 1. เพือ่ นทัง้ สองสามารถคุยกันได้และ
กลับมาเป็นเพือ่ นกันดังเดิม 2. ทัง้ สองคนต่างคนต่างอยูไ่ ม่ยงุ่ เกีย่ วกัน ไม่มี
ความสัมพันธ์ตอ่ กัน 3. มีการใช้ความรุนแรงต่อกัน(พูดภาษาชาวบ้าน คือ
ตายกันไปข้างหนึง่ ) และเราลองมาเทียบกับเหตุการณ์ในประเทศไทยที่
เพือ่ นร่วมชาติจ�ำ นวนนับล้านคนกำ�ลังไม่เข้าใจกันและทะเลาะกัน จะนำ�
ไปสูเ่ หตุการณ์ในกรณีใด แน่นอนทุกคนอยากให้เกิดกรณีท่ี 1 และกำ�ลัง
พยายามอยูจ่ นถึงทุกวันนี้ ส่วนจะใช้เวลานานเท่าใดนัน้ ถ้าเป็นเรือ่ งไม่
เข้าใจกันระหว่างคนสองคนอาจจบลงเร็วสุดเพียงไม่กว่ี นั แต่หากเป็นเรือ่ ง
ความไม่เข้าใจกันของคนเป็นล้านคน เรือ่ งจะจบเร็วสุดอาจไม่ต�ำ่ กว่า 10 ปี
นับจากนี้ และคงไม่มใี ครรูว้ า่ จะจบแบบใด ขึน้ อยูก่ บั ว่าทุกคนทีข่ ดั แย้งกัน
จะสามารถเปิดใจฟังฝ่ายตรงข้ามได้มากน้อยแค่ไหน

เอกสารน่ารู้

รายงานวิจัยการสร้างความปรองดองแห่งชาติ(ฉบับเต็ม) ของ
สถาบันพระปกเกล้า อ่านได้ตามลิงค์ http://www.kpi.ac.th/kpith/index.php?option=com_content&task=view&id=1296&Itemid=1

รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการ
สร้างความปรองดองแห่งชาติ(ฉบับเต็ม) อ่านได้ตามลิงค์ http://

edoc.parliament.go.th/public/output/result.asp?hidDocID=568783
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คลิปแนะนำ�
เราลองมาฟังพลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการ
สร้างความปรองดองแห่งชาติ สภาผูแ้ ทนราษฎร ชีแ้ จงทีม่ าทีไ่ ปของรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองทีก่ �ำ ลังจะมีการพิจารณาในการประชุมสภาผูแ้ ทนราษฎร
วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2555

ชมคลิป
คลิกที่นี่

แนะนำ�เว็บไซต์
ออกมาแล้วนะครับ สำ�หรับสมุดพก ส.ส.
และ ส.ว. ประจำ�เดือนกุมภาพันธ์ 2555 มาดู
กันว่า ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ทั้ง ส.ส.
และ ส.ว. เขาทำ�อะไรกันบ้างในสภา เข้าประชุม
กันมากน้อยแค่ไหน โหวตกฎหมายสำ�คัญอะไร
(คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลด)
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