ชุดความรู้เรื่อง สัญญาประชาคม
สั ญ ญาประชาคม คื อ ความตกลงร่ ว มกั น ของประชาชน กลุ่ ม คน และกลุ่ ม ผลประโยชน์ ต่ า งๆ ที่ มี
แนวความคิ ด หลากหลายและแตกต่ า งกั น เพื่ อ แสวงหาความตกลงและการแก้ ไ ขปั ญ หาที่ มี ผ ลกระทบ
ในวงกว้าง ซึ่งหากปล่อยไว้อาจจะก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม อันจะเกิดผลเสียต่อความมั่นคงและการพัฒนา
ประเทศชาติ
สัญญาประชาคม เป็นผลผลิตที่เกิดจากกระบวนการสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาจากการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหลายครั้งอย่างต่อเนื่อง ทาให้ทราบถึงความต้องการของประชาชนอย่าง
แท้จริง ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศชาติอย่างมั่นคง มั่ง คั่ง ยั่งยืน อีกทั้ง ยังได้ นาผลการศึกษา
ค้นคว้าเกี่ยวกับการสร้างความสามัคคีปรองดองของสถาบันชั้นนาต่างๆ ที่ได้จัดทาไว้แล้ว มาใช้เป็นข้อมูลประกอบ
เพื่อให้ได้สัญญาประชาคมซึ่งเป็นที่ยอมรับของประชาชนและเป็นมาตรฐานสากล
สัญญาประชาคม มีความมุ่งหมายเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงรากเหง้าของปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
ในสัง คม ว่าเป็นเพียงปัญหาปลายเหตุที่เกิดขึ้นจากสาเหตุตั้งต้นหลายประการ เช่น ความเหลื่อมล้าในสังคม การ
พัฒนาระบอบประชาธิปไตย คุณภาพชีวิตของประชาชน ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม การเปลี่ยนแปลงเข้า
สู่ยุคข้อมูลข่าวสาร และที่สาคัญคือ การบริหารประเทศที่ไม่มีทิศทางที่แน่นอน ทั้งนี้ การแก้ไขปัญหาที่เป็น ต้นเหตุ
ดัง กล่าว ต้ องใช้เวลาตลอดจนการสนับสนุน ส่ง เสริม และความร่วมมือจากทุก ภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จาก
ประชาชน ดังนั้น จึงมีความจาเป็นที่ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง เพื่อให้เกิดความเห็น
ร่วมกัน ในการสนับสนุนและร่วมมือกับภาครัฐเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งเมื่อดาเนินการแล้วจะส่งผลให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีความสงบสุข ประเทศไทยพัฒนาเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป
ข้อที่ ๑ คนไทยทุกคน พึงร่วมมือกันสร้างบรรยากาศของความสามัคคี ปรองดองเพื่อให้ประเทศไทยเป็นหนึ่ งเดียว
ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอดจนพึง มีความรู้ความเข้าใจ
ในระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริง ใช้สิทธิและเสรีภาพอย่างถูกต้อง เหมาะสม ในกรอบของกฎหมาย มี ส่วนร่วมกับ
การเมื อ งภาคประชาชน ยอมรั บ ความแตกต่ า งทางความคิ ด และส่ง เสริ ม สถาบั นการเมื องให้ มีค วามเข้ม แข็ ง
เพื่อนาไปสู่การเลือกตั้งที่โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม และยอมรับผลการเลือกตั้ง ซึ่งถือว่าเป็นฉันทามติของคนไทย
ทั้งประเทศ รวมทั้งร่วมกันตรวจสอบ ถ่วงดุลอานาจรัฐและการแก้ไขปัญหาโดยใช้กลไกในระบบรัฐสภา
ขยายความ
 การสร้างบรรยากาศของความสามัคคีปรองดอง
คนไทยทุกคนควรร่วมกันสร้างบรรยากาศของความปรองดอง โดยคิดถึง อนาคต ไม่เอาอดีตมาเป็นปัญหา
หรืออุปสรรค ไม่พูดถึงเรื่องเก่าเพราะต่างคนก็ต่างมี เหตุผลของตัวเองซึ่งรังแต่จะก่อให้เกิดความขัดแย้ง ไม่พูดจา
ให้ร้ายต่อว่ากัน คิดเสมอว่าเราเป็นพี่น้องคนไทยด้วยกัน สิ่งที่สาคัญคือต้องมุ่งความสนในไปที่การร่วมมือกับภาครัฐ
ในการแก้ไขปัญหาของประเทศ ภายใต้การกาหนดทิศทางด้วยแผนการปฏิรูป
และยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืนของคนในยุคนี้รวมไปถึง
ยุคลูกหลานของเรา ดังนั้น เราจึงควรหันหน้าเข้าหากัน ร่วมมือกันกับทุกภาค
ส่วน เพื่อช่วยพัฒนาชุมชนและประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

-๒รู้และเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริง “ประชาธิปไตยไทยนิยม”
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นรูปแบบการปกครองที่ผ่านการ
พิสูจน์มาแล้วทุกยุคทุกสมัยว่าเหมาะสมกับสังคมไทยที่มี ประวัติศาสตร์มายาวนาน แต่การพัฒนาประชาธิปไตยให้มี
คุณภาพอย่างแท้จริงได้นั้น ต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจจากคนไทยทุกคน ดังนั้น เราจึงต้องศึกษาเรียนรู้เพื่อให้
เข้าใจรากฐานวัฒนธรรมประชาธิปไตยที่ไม่ได้มีแค่การเลือกตั้งเท่านั้น (ประชาธิปไตยไทยนิยม : ประชาธิปไตยที่คน
ไทยทุกคนยอมรับ มุ่งเป้าหมายเดียวกัน มีความสงบสันติอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรม ได้
รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาประเทศอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน)
 ใช้สิทธิเสรีภาพอย่างถูกต้องเหมาะสมในกรอบของกฎหมาย
รัฐธรรมนูญล่าสุดให้เรามีสิทธิเสรีภาพในหลายเรื่อง แต่คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงแต่สิทธิของตัวเองอย่างเต็มที่
โดยลืมนึกถึงคนอื่นว่าจะเดือดร้อนเพราะเราหรือไม่ เพราะเขาก็มีสิทธิเหมือนเรา กฎหมายเรื่องสิทธิเสรีภาพจึงระบุ
เสมอว่าการใช้สิทธิของเราต้องไม่ละเมิดสิทธิของคนอื่น ดังนั้น หากเราจะทาอะไรแล้ว ก็ควรนึกถึง คนอื่น นึกถึง
ส่วนรวม ซึ่งเมื่อเรานึกถึงผู้อื่นแล้วก็จะไม่เผลอทาให้ใครเดือดร้อนโดยไม่รู้ตัว และเราก็จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
 มีส่วนร่วมกับการเมืองภาคประชาชน
ในชุมชนหรือในหมู่บ้านของเรามีกิจกรรมหลายอย่างที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของคนส่วนใหญ่ เช่น การทา
ประชาคมเพื่อระดมความคิดเห็น หรือเพื่อสอบถามความต้องการของคนในชุมชน ซึ่งถือเป็นกระบวนการขั้นพื้นฐาน
ขั้นแรก ที่จะพัฒนาไปสู่การมีส่วนร่วมตามแบบประชาธิปไตย เป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนกันเอง
โดยไม่มีพรรคการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งจะพัฒนาต่อยอดให้การเมืองในระดับภูมิภาคและระดับ ประเทศมีความ
เข้มแข็ง มากยิ่งขึ้น ดังนั้นเราจึงควรให้ความสนใจและเข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์
ตั้งแต่ระดับชุมชน ระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค จนถึงระดับประเทศต่อไป
 ยอมรับความแตกต่างทางความคิด
ความเป็นประชาธิปไตยจะต้องเริ่มจากวิถีชีวิตที่เป็นประชาธิปไตย เพื่อให้เกิดสังคมประชาธิปไตยที่มีคุณภาพ
เราจะต้องยอมรับความแตกต่างทางความคิดของแต่ละบุคคล แต่ละกลุ่ม มีความเข้าใจ เห็นอกเห็นใจ มีความเอื้อ
อาทร ผู้ใหญ่ ช่วยเหลือผู้น้ อย ผู้มี มากช่ วยเหลือผู้ที่มี น้อย ทุกคนมี ความเท่าเทียมกัน ในฐานะเพื่อ นมนุษ ย์ ซึ่ง ก็
สอดคล้องกับลักษณะนิสัยของคนไทยที่มีความเมตตาอารีเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ทั้งนี้ แม้ว่าประชาธิปไตยจะถือเอาเสียง
ข้างมาก แต่ก็ต้อ งฟัง เสียงส่วนน้ อย ในประเทศเจริญ แล้ว เขาใช้ วิธีการว่า หากยัง มีเรื่องที่เสีย งส่วนน้อยยัง เห็ น
แตกต่างจากเสียงส่วนใหญ่ เขาจะคุยกันด้วยเหตุด้วยผล จนกว่าจะเป็นที่ยอมรับกัน แล้วจึงจะทาตามที่เสียงส่วน
ใหญ่เห็นชอบ แม้ต้องใช้เวลาอธิบายกันก็ตาม และหากเสียงส่วนน้อยได้รับผลกระทบหรือ ได้รับความเดือดร้อน
เพราะต้องทาตามเสียงส่วนใหญ่ ก็ต้องมีการช่วยเหลือเยียวยาให้กับคนส่วนน้อยด้วย ดังนั้นเราจึงต้องตระหนักอยู่
เสมอในการเคารพสิทธิและความแตกต่างทางความคิดของผู้อื่น ซึ่งจะทาให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
 ส่งเสริมสถาบันการเมืองให้มีความเข้มแข็ง
เราต้องส่งเสริมให้สถาบันการเมืองมีความเข้มแข็ง โดยมุ่ง ความสาคัญไปที่ การมีส่วนร่วมของประชาชน
ซึ่งปัจจุบันเริ่มมีการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงบ้างแล้ว เช่น กฎหมายพรรคการเมือง และกฎหมายเลือกตั้งที่ออกมาใหม่
ที่พรรคการเมืองจะต้องมีประชาชนเป็นสมาชิกอย่างแท้จริงตามจานวนที่กาหนด ต้องสมัครเป็นสมาชิกด้วยตนเอง มี
การจ่ายค่าสมาชิก และเข้าไปมีส่วนร่วมในการลงมติการจัดตั้งพรรค รวมถึงนโยบายของพรรค นอกจากนี้สมาชิกยัง
จะต้องลงมติเลือกผู้แทนที่จะส่งลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. รวมทั้งพรรคจะต้องมีสาขาพรรคอยู่ทั่วประเทศ นี่คือการ
สร้างความเข้มแข็งให้กับพรรคการเมืองตั้งแต่ฐานราก ความเข้มแข็งที่เกิดจากพลังประชาชนอย่างแท้จริง
 ยอมรับผลการเลือกตั้ง ซึ่งถือว่าเป็นฉันทามติของคนไทยทั้งประเทศ
เพื่อให้การเลือกตั้งมีความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม เราจึงต้องช่วยกันขจัดการทุจริตในการเลือกตั้งที่ ใช้เงิน
หรือใช้ผลประโยชน์ล่อลวงให้เลือกหมายเลขต่าง ๆ เมื่อการเลือกตั้งโปร่งใสแล้ว จะส่งผลให้เกิดการยอมรับไม่ว่าผล
ที่ออกมาพรรคใดจะได้คะแนนเสียงมากหรือน้อยก็ตาม


-๓ร่วมกันตรวจสอบถ่วงดุลอานาจรัฐ
เราต้องส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานที่ทาหน้าที่ตรวจสอบ ถ่วงดุลอานาจรัฐ เช่น ศาลและองค์กรอิสระ
ต่าง ๆ และแม้กระทั่ง การตรวจสอบกระบวนการออกกฎหมายของ ส.ส. และ ส.ว. รวมทั้ง กระบวนการบริหาร
ประเทศของรัฐบาลและรัฐมนตรีต่าง ๆ ซึ่งมีการตรวจสอบถ่วงดุลกันตามที่กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ เพื่อป้องกันมิให้
มีการใช้อานาจจนเกินขอบเขต อันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติและเกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน
 แก้ไขปัญหาโดยใช้กลไกในระบบรัฐสภา
กลไกของรัฐสภาที่ใช้ตรวจสอบถ่วงดุลการทางานของรัฐบาล ซึ่งมีทั้ง
การตั้ง กระทู้ถามรัฐมนตรี และการอภิปรายไม่ไ ว้วางใจรัฐบาล เป็นต้น นั้น
หากมี ก ารใช้ ก ลไกดั ง กล่ า วอย่ า งไม่ ส ร้ า งสรรค์ ห รื อ ใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ทาง
การเมื องในการโจมตีกั นเพี ยงอย่ างเดี ยวแล้ ว จะเป็น สิ่ง บั่น ทอนให้ร ะบบ
รั ฐ สภามี ค วามอ่ อ นแอและไม่ ไ ด้ รั บ การเชื่ อ ถื อ จากประชาชน เราจึ ง ต้ อ ง
ช่วยกันสนับสนุนส่งเสริมให้กลไกการตรวจสอบถ่วงดุลของรัฐสภา โดยการ
อภิปรายการตั้งกระทู้ถาม หรือการลงมติต่างๆ นั้น อยู่บนพื้นฐานของความจริงและการเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนได้รับ
ทราบ รวมทั้ง ต้องปฏิเสธการใส่ร้ายป้ายสี กัน การรวมตัวกันใช้กฎหมู่ เหนือกฎหมาย หรือการดาเนินการอย่างไม่
สร้างสรรค์ ซึ่งนอกจากจะทาให้ประชาชนสับสนแล้ว ยังส่งผลให้การบริหารประเทศติดขัดและล้าหลังอีกด้วย


ข้อ ที่ ๒ คนไทยทุก คน พึ ง น้ อมน าศาสตร์พ ระราชา มาปรั บ ใช้ใ ห้ ส อดคล้ องกั บ การด ารงชี วิต ประกอบอาชี พ
อย่างสุจริต พึ่งพาตนเองได้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีไมตรีจิตต่อกัน และร่วมสร้างความเข้มแข็งในการประกอบอาชีพ
ของท้องถิ่น ตลอดจนเศรษฐกิจฐานรากที่เชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจเสรี สนับสนุนและส่งเสริมระบบสาธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึง รวมทั้งมุ่งเน้นการพัฒนาตนเองให้มีขีดความสามารถในการประกอบอาชีพเพื่อยกระดับรายได้
และสร้างโอกาสในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ
ขยายความ
 การน้อมนาศาสตร์พระราชา มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับการดารงชีวิต
“ศาสตร์พระราชา” คือ หลักปรัชญาและองค์ความรู้ต่างๆ ที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงศึกษาค้นคว้าและทรง
ทดลองทาด้วยพระองค์เองจนสาเร็จเห็นผลได้จริง และกลายเป็นศาสตร์ที่
ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายไปทั่วโลก ทั้งหลักการทรงงาน หลักปรัชญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ยง แนวคิ ดเกษตรทฤษฎี ใ หม่/ การเกษตรแบบผสมผสาน
โครงการฝนหลวง โครงการแกล้ ง ดิ น และโครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดาริต่างๆ เป็นต้น โดยมีแนวทางในการนามาใช้ในการดารงชีวิต ดังนี้
 การใช้ ชี วิ ต ประจ าวั น : ใช้ ชีวิ ต ด้ ว ยความประหยั ด อดออม
มัธยัสถ์ รู้จักความพอดี พอเพียง พอเหมาะ พอประมาณกับรายได้และฐานะของตน ไม่ฟุ่มเฟือย
ฟุ้งเฟ้อกับวัตถุหรือความหรูหราเกินความจาเป็น
 การท างาน : ท างานในอาชี พที่ สุ จริ ต ด้ วยความสุจริ ต มี คุ ณธรรม มี จริ ยธรรม มี ไมตรี ต่ อผู้ อื่ น และ
มีจิตสาธารณะ คานึงถึงส่วนรวม ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ตามโอกาสและบทบาทหน้าทีข่ องแต่ละคน
 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ : ให้ความร่วมมือในการทางานร่วมกัน กับภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชน ตามแนวทาง “ประชารั ฐ ” ในการพั ฒ นาประเทศ เพื่ อ ให้ สั ง คมไทยและ
ประเทศชาติมีการพัฒนาไปด้วยกัน เพื่อขจัดความเหลื่อมล้าทางสังคม
ดั ง นั้ น เพื่ อ ประโยชน์ แ ก่ ตั ว เอง แก่ ค รอบครั ว และสั ง คม เราจึ ง ควรด ารงชี วิ ต ตามแนวทางดั ง กล่ า ว
โดยสนับสนุนการกาหนดสัดส่วนการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามแนวทางเกษตร
ทฤษฎีใหม่ รวมทั้ง สนับสนุนระบบเศรษฐกิจฐานราก (เศรษฐกิจชุมชน) ที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจเสรี ร่วมมือกับ

-๔ภาครัฐในการจัดให้ มีระบบสาธารณู ปโภคขั้นพื้ นฐานที่ทั่ วถึง รวมทั้ง พัฒนาตนเองให้มีขีดความสามารถในการ
ประกอบอาชีพ นานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์มาใช้ประโยชน์ เพื่อยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการ
แข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งภาครัฐจะเป็นผู้ให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ
ข้อที่ ๓ คนไทยทุกคน พึงยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมในการดาเนินชีวิตมีความซื่อสัตย์ ไม่ร่วมมือ
หรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ รวมทั้ง ร่วมกันตรวจสอบไม่ให้มีการทุจริตในทุกระดับ
เพื่อสร้างสังคมที่เข้มแข็งปราศจากการคอร์รัปชั่น
ขยายความ
ทุกศาสนามีหลักธรรมคาสอนเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือสอนคนให้เป็นคนดี
หลักคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ที่เป็นหัวใจสาคัญของแต่ละศาสนานั้น เป็นเข็มทิศที่จะชี้นาทุกคนให้ไปสู่เป้าหมาย
คือความสุขที่แท้จริง ทาให้ตนเองมีชีวิตที่สงบสุข มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน ได้รับการยกย่องสรรเสริญ
ครอบครัวมีความอบอุ่น ส่งผลให้สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีความมั่นคง และประเทศมีความเจริญก้าวหน้า
ดังนั้น ประชาชนทุกคนจึงต้องยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม ในการดาเนินชีวิต นอกจากนี้
ยังต้องไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ
รวมทั้งเข้าไปมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแล ต่อต้าน หรือแจ้งเบาะแสการทุจริต
คอร์รัปชั่นในทุกระดับ เพื่อให้สังคมมีความโปร่งใสลดความเหลื่อมล้า ประชาชน
ได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมและมีการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง โดยสามารถ
แจ้ ง เบาะแสการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น ได้ ที่ ส ายด่ ว นหมายเลข 1206 (ส านั ก งาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครั ฐ - ป.ป.ท.), หมายเลข
1111 (สานักนายกรัฐมนตรี) หรือส่งไปรษณีย์มาที่ ตู้ ปณ.100 เขตดุสิต กทม. 10300 (สานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ - ป.ป.ช.)
ข้อที่ ๔ คนไทยทุกคน พึงร่วมมือกันสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนใช้ประโยชน์
จากทรัพ ยากรธรรมชาติ อย่างรู้ คุณค่า ยอมรับและเชื่อ มั่นกระบวนการจัดสรรทรัพยากรที่สุจริ ตและเป็นธรรม
โดยคนไทยพึงมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของตนเอง บนพื้นฐานของประโยชน์
ส่วนรวมของประเทศ
ขยายความ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างฉลาด
โดยใช้ให้น้อย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด คานึงถึงระยะเวลาในการใช้ให้ยาวนาน และเกิดผลเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม
น้อยที่สุด หากเราไม่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วย่อมเกิดผลกระทบที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
เช่น การขาดแคลนทรัพยากรในอนาคต การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศอย่าง
รุนแรง รวมถึงภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคนที่
จะต้ อ งให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการสนั บ สนุ น การอนุ รั ก ษ์ แ ละใช้ ป ระโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า รวมทั้งสนับสนุนให้ภาครัฐสามารถบริหาร
จัดการในกระบวนการจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง โดย
คานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

-๕ข้อ ที่ ๕ คนไทยทุกคน พึงให้การสนับสนุน ส่ง เสริม การดูแลคุณภาพชีวิต การสาธารณสุข ตลอดจนการศึกษา
ที่มีคุณภาพให้เป็นไปอย่างทั่วถึง เท่าเทียมกัน สามารถดารงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
ขยายความ
คนไทยทุกคนควรร่วมกันสนับสนุนส่งเสริมการดูแลคุณภาพชีวิตของตัวเองและคนในชุมชน ซึ่งคุณภาพชีวิตนั้น
มีทั้ง ด้านร่างกาย สังคม และสติปัญญา ในด้านร่างกาย เราต้องร่วมกันสนับสนุนส่ง เสริมให้มีการออกกาลัง กาย
อย่ า งสม่ าเสมอ การรับ ประทานอาหารที่ มี ประโยชน์ หลี ก เลี่ ย งสิ่ง ที่ เ ป็ น อั น ตรายต่ อ ร่ างกาย เช่ น สุ ร า บุ ห รี่
อาหารที่ไม่ถูกสุขอนามัย เป็นต้น เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ นอกจากนี้ เราควรสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนา
มาตรฐานของระบบสาธารณสุขชุมชน เช่น การกาจัดขยะ ความสะอาดปลอดภัยของที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม
เป็นต้น ในด้านสังคม เราต้องสนับสนุนส่งเสริมศีลธรรม จริยธรรม การปฏิบัติธรรมตามศาสนาของตัวเอง ซึ่งจะทา
ให้สังคมมีคุณภาพ และชุมชนมีความสงบสุข ในด้านสติปัญญา เราต้องสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้และการศึกษาทั้ง
ของตัวเองและบุตรหลาน การศึกษานั้นมีทั้งในโรงเรียนและการศึกษาด้วยตนเองเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ เช่น การอ่าน
หนัง สือ การเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่ม พูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ในด้า น
ต่างๆ การศึกษาข้อมูลจากสื่อสารสนเทศ วิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต รวมไปถึง
การหัด สั ง เกตและเรี ยนรู้ สิ่ งต่ า ง ๆ ด้ ว ยตนเอง เป็ น ต้น สาหรับ การศึ กษาใน
โรงเรียน เราควรสนับสนุนส่งเสริมโรงเรียนในชุมชนให้สามารถจัดการศึกษาให้กับ
บุตรหลานได้อย่างเต็มที่ ครบถ้วน รอบด้าน เพื่อให้บุตรหลานเติบโตเป็นคนที่มี
คุณภาพ ทั้ง ความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรม สามารถนาพาสัง คม
และชุมชนให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและเจริญก้าวหน้าต่อไปได้
ข้อที่ ๖ คนไทยทุกคน พึงเคารพ เชื่อมั่น และปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการยุติธรรม
เพื่อความสงบเรียบร้อยของสังคม
ขยายความ
หลักกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเป็นส่วนหนึ่งที่สาคัญ ของระบอบประชาธิปไตย เป็นเสาหลัก ๑
ใน ๓ เสา ซึ่งได้แก่ ๑) การออกกฎหมาย (ฝ่ายนิติบัญ ญัติ ได้แก่ สภาผู้แ ทนราษฎรและวุฒิสภา) ๒) การบริหาร
(ฝ่า ยบริห าร ได้แ ก่ รัฐ บาลรวมไปถึง ระบบราชการ) และ ๓) กระบวนการยุ ติธ รรม (ฝ่ ายตุล าการ ได้แ ก่ ศาล
และองค์กรอิสระที่มีอานาจพิจารณาความ)
กระบวนการยุติธ รรมเป็น กระบวนการสาหรับ การด าเนินคดีเ มื่อ มีข้ อพิ พาทเกิ ดขึ้ นระหว่ างผู้เ สีย หาย
ร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงาน มีการสอบสวนหาข้อเท็จจริงกับผู้กระทาผิดจนถึงการ
ฟ้องร้องต่อศาล ทั้ง คดีแพ่งและคดีอาญา ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ตารวจหรือ
พนั กงานสอบสวน (ปั จจุ บัน มี องค์ก รอิส ระด้ วย เช่ น ป.ป.ช., ปปง., กกต.,
ป.ป.ท. เป็นต้น) ทนายความ พนักงานอัยการ ศาลยุติธรรม และกรมราชทัณฑ์
ซึ่งเป็นกระบวนการตามมาตรฐานสากล ทาหน้าที่ ด้วยความอิสระ ปราศจาก
การกดดันหรืออิทธิพลภายนอก ซึ่งหากประชาชนขาดความเชื่อมั่นและไม่เคารพกระบวนการดังกล่าวแล้ว ย่อม
ส่งผลเสียในด้านต่างๆ เช่น
 เกิดแรงกดดันต่อการดาเนินคดีในแต่ละขั้นตอน ตั้งแต่การสอบสวน สรุปสานวน การพิจารณาสั่งฟ้อง และ
การพิจารณาคดี
 เกิ ด ความวุ่ น วาย ขาดระเบี ย บ และกติก าของสัง คม เนื่ องจากไม่ส ามารถบั ง คับ ใช้ก ฎหมายได้ จะส่ ง
ผลกระทบต่อความเป็นอยู่และความปลอดภัยของประชาชนทุกคนโดยตรง

-๖ ระบอบประชาธิ ป ไตยเกิ ด ความอ่ อนแอ เนื่ อ งจากเสาหลั ก ๑ ใน ๓ ไม่ ส ามารถด าเนิ นการได้อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
ดังนั้น เราจึงต้องเชื่อมั่นและสนับสนุนส่งเสริมกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ซึ่งจะส่งผลให้สังคมมีความสงบสุขและประเทศชาติมีความเข้มแข็ง
ข้อที่ ๗ คนไทยทุกคน พึงใช้ความรอบคอบในการแสดงความคิดเห็น และรับรู้ข่าวสารจากสื่อต่างๆ และร่วมกัน
สอดส่องดูแลไม่ให้มีการบิดเบือน เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นเท็จ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคม
ขยายความ
ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทาให้การสร้างและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทาได้โดยอิสระ
เปิ ด โอกาสให้ ทุ ก คนสามารถรั บ - ส่ ง ข้อ มู ล ข่ า วสารผ่ า นสื่อ สั ง คมออนไลน์ ไ ด้
โดยง่าย สะดวก และรวดเร็วสังคมจึงได้รับข้อมูลที่หลากหลาย และเกิดประโยชน์
ในสืบค้นข้อมูลหรือการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลข่าวสารเหล่านั้น อาจเจือปนด้วยข้อมูลหลายรูปแบบ
ทั้งการสื่อสารในเชิงบวก เช่น การเผยแผ่ธรรมะ การประสานความร่วมมือ การใช้
ประโยชน์ในการทางาน และเชิงลบ เช่น สื่อลามก การให้ร้ายโจมตีกัน การเผยแพร่
ข้ อ มู ล ที่ บิ ด เบื อ น เป็ น ต้ น ซึ่ ง หากผู้ รั บ ข้ อ มู ล ไม่ ต รวจสอบหรื อ ไม่ ค านึ ง ถึ ง
ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องแล้ว ข่าวสารที่จงใจบิดเบือน หลอกลวง ปลุกปั่น เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลที่ไม่ประสงค์ดีต่างๆ จะส่งผลกระทบต่อตัวผู้รับข้อมูลเอง ต่อบุคคลอื่น หรือต่อสังคมโดยรวมได้ รวมทั้งหากมี
การส่งต่อข้อมูลดังกล่าว อาจมีความผิดตามกฎหมายอีกด้วย
ดังนั้น ประชาชนทุกคนจึงจาเป็นต้องใช้วิจารญาณ มีความรอบคอบในการแสดงความคิดเห็นและรับรู้ข่าวสาร
จากสื่ อต่ างๆ รวมทั้ งร่ วมกั นสอดส่ องดู แลไม่ ให้ มี การบิ ดเบื อนการเผยแพร่ ข้ อมู ลข่ าวสารที่ เป็ นเท็ จ มิ ฉะนั้ นแล้ ว
สังคมของเราจะเกิดความสับสน และนาไปสู่ความแตกแยกทางความคิดอย่างที่เคยเป็นมาในอดีต
ข้อที่ ๘ คนไทยทุกคน พึงตระหนักในการส่งเสริมให้สังคมมีมาตรฐานสากลตามกฎกติการะหว่างประเทศที่ไทยเป็นภาคี
ขยายความ
ปัจจุบันในสังคมโลกมีกฎกติกาที่บังคับใช้เป็นสากล เช่น ข้อตกลงด้านการค้าการลงทุน สิทธิมนุษยชน
พันธกรณีระหว่างประเทศ กฎหมายและกรอบความร่วมมือฯ เป็นต้น ซึ่งประเทศต่างๆ จาเป็นต้องปฏิบัติตาม
เพื่อให้เกิด ความสงบสุ ขและสันติ ภาพ ทั้งนี้อ งค์กร ประเทศ หรือ สัง คมโลก อาจใช้เป็ นข้ออ้ างในการก าหนด
มาตรการตอบโต้และกดดันต่อประเทศที่ละเลยหรือไม่ปฏิบัติตาม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่
ของประชาชนในประเทศนั้นๆ เช่น การให้ธงแดงแก่ภาคการบินพลเรือน ทาให้
การเดินอากาศของไทยไม่ได้รับการเชื่อถือจากประเทศต่างๆ ในด้านความ
ปลอดภัย ส่งผลให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาประเทศไทยน้อยลง เป็นต้น
ดัง นั้ น คนไทยทุ กคนจึง ควรตระหนั ก รู้ และท าความเข้า ใจในเรื่อ งดั ง กล่ า ว
รวมถึง ช่วยกันสนับสนุนส่งเสริมให้สังคมไทยมีความเป็นมาตรฐานสากลตามกฎ กติกา ระหว่างประเทศ เพื่อให้
สามารถดารงอยู่ได้อย่างเต็มภาคภูมิในสังคมโลก ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศ และความเป็นอยู่ของประชาชน

-๗ข้อ ที่ ๙ คนไทยทุกคนพึงสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิรูปประเทศในทุกด้าน และสอดคล้อง เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน โดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการดาเนินการทุกขั้นตอน
ขยายความ
การปฏิรูปมีความมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประเทศชาติให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสิ่งที่คนส่วนใหญ่
ของสังคมเห็นว่า เป็นปัญหาหรือมีความบกพร่องผิดไปจากสภาพที่ควรจะเป็น โดยจัดรูปแบบหรือเปลี่ยนแปลงแนวทาง
ให้เหมาะสมกับยุคสมัย สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยได้
กาหนดแผนปฏิรูปออกเป็น ๑๑ ด้าน ได้แก่ ด้านการเมือง ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
ด้านกฎหมาย ด้านกระบวนการยุติธรรม ด้านเศรษฐกิจ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุข ด้านสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านสังคม
ด้ า นพลั ง งาน และด้ า นการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ
ซึ่ง รายละเอียดส่ว นใหญ่ได้ มาจากการรวบรวมความคิด เห็น และความต้ องการของ
ประชาชนจากทั่วประเทศและทุกภาคส่วน
ดั งนั้ น ทุ กคนจึ งต้ องมี ส่ วนร่ วมในกระบวนการพั ฒนาและปฏิ รู ปประเทศทุ ก
ขั้นตอนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ องค์กรพัฒนา
เอกชน ในกระบวนการพัฒนาและปฏิรูปเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและประโยชน์ของชาติในภาพรวม
ข้อที่ ๑๐ คนไทยทุกคนพึงเรียนรู้ ให้ความร่วมมือ และสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศ ตามแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติ
ในอดีตประเทศไทยไม่ได้มีการกาหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาว
จึงส่ง ผลให้การบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารให้ความสาคัญกับนโยบายพรรคการเมืองหรือนโยบายของ
รัฐบาลเป็นหลัก เมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลจะส่งผลให้นโยบายการบริหารประเทศ
เปลี่ ย นแปลงไปด้ ว ย ท าให้ ข าดความต่ อ เนื่ องในการด าเนิน นโยบายส าคั ญ
และขาดการบู รณาการ ซึ่ ง เป็ นการสูญ เสี ยโอกาสและสิ้ น เปลื องทรั พยากร
จึงจาเป็นต้องกาหนดยุทธศาสตร์ชาติ ขึ้น เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิ น
มีเป้าหมายในระยะยาว และฝ่ายบริหารมีความรั บผิดชอบในการขับเคลื่อ น
ประเทศไปสู่เป้าหมายที่ต้องการอย่างมีเอกภาพ
ดังนั้น ประชาชนจึงต้องเรียนรู้ สนับสนุน และให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งใน
ด้านความมั่นคง ทางเศรษฐกิจ การอยู่ดีมีสุข การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการยกระดับศักยภาพ/คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ตามที่ภาครัฐได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
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