
ชุดความรู้เรื่อง สญัญาประชาคม 

 สัญญาประชาคม คือ ความตกลงร่วมกันของประชาชน กลุ่มคน และกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ ท่ีมี
แนวความคิดหลากหลายและแตกต่างกัน เพื่อแสวงหาความตกลงและการแก้ไขปัญหาท่ีมีผลกระทบ 
ในวงกว้าง ซึ่งหากปล่อยไว้อาจจะก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม อันจะเกิดผลเสียต่อความมั่นคงและการพัฒนา
ประเทศชาติ 

 สัญญาประชาคม เป็นผลผลิตท่ีเกิดจากกระบวนการสังเคราะห์ข้อมูลท่ีได้มาจากการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหลายครั้งอย่างต่อเนื่อง ท าให้ทราบถึงความต้องการของประชาชนอย่าง
แท้จริง ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศชาติอย่างมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน อีกท้ังยังได้น าผลการศึกษา
ค้นคว้าเกี่ยวกับการสร้างความสามัคคีปรองดองของสถาบันช้ันน าต่างๆ ท่ีได้จัดท าไว้แล้ว มาใช้เป็นข้อมูลประกอบ 
เพื่อใหไ้ด้สัญญาประชาคมซึ่งเป็นท่ียอมรับของประชาชนและเป็นมาตรฐานสากล 

 สัญญาประชาคม มีความมุ่งหมายเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงรากเหง้าของปัญหาความขัดแย้งท่ีเกิดข้ึน
ในสังคม ว่าเป็นเพียงปัญหาปลายเหตุท่ีเกิดขึ้นจากสาเหตุต้ังต้นหลายประการ เช่น ความเหล่ือมล้ าในสังคม การ
พัฒนาระบอบประชาธิปไตย คุณภาพชีวิตของประชาชน ความเช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม การเปล่ียนแปลงเข้า
สู่ยุคข้อมูลข่าวสาร และท่ีส าคัญคือ การบริหารประเทศท่ีไม่มีทิศทางท่ีแน่นอน ท้ังนี้ การแก้ไขปัญหาท่ีเป็นต้นเหตุ
ดังกล่าว ต้องใช้เวลาตลอดจนการสนับสนุนส่งเสริมและความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก
ประชาชน ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นท่ีต้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนอย่างท่ัวถึง เพื่อให้เกิดความเห็น
ร่วมกัน ในการสนับสนุนและร่วมมือกับภาครัฐเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งเมื่อด าเนินการแล้วจะส่งผลให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี สังคมมีความสงบสุข ประเทศไทยพัฒนาเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป 

ข้อที่ ๑ คนไทยทุกคน พึงร่วมมือกันสร้างบรรยากาศของความสามัคคีปรองดองเพื่อให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งเดียว
ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ตลอดจนพึงมีความรู้ความเข้าใจ 
ในระบอบประชาธิปไตยท่ีแท้จริง ใช้สิทธิและเสรีภาพอย่างถูกต้อง เหมาะสม ในกรอบของกฎหมาย มีส่วนร่วมกับ
การเมืองภาคประชาชน ยอมรับความแตกต่างทางความคิด และส่งเสริมสถาบันการเมืองให้มีความเข้มแข็ง 
เพื่อน าไปสู่การเลือกต้ังท่ีโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม และยอมรับผลการเลือกต้ัง ซึ่งถือว่าเป็นฉันทามติของคนไทย  
ท้ังประเทศ รวมทั้งร่วมกันตรวจสอบ ถ่วงดุลอ านาจรัฐและการแก้ไขปัญหาโดยใช้กลไกในระบบรัฐสภา 

ขยายความ  
 การสร้างบรรยากาศของความสามัคคีปรองดอง 

คนไทยทุกคนควรร่วมกันสร้างบรรยากาศของความปรองดอง โดยคิดถึงอนาคต ไม่เอาอดีตมาเป็นปัญหา
หรืออุปสรรค ไม่พูดถึงเรื่องเก่าเพราะต่างคนก็ต่างมีเหตุผลของตัวเองซึ่งรังแต่จะก่อให้เกิดความขัดแย้ง ไม่พูดจา 
ให้ร้ายต่อว่ากัน คิดเสมอว่าเราเป็นพี่น้องคนไทยด้วยกัน ส่ิงท่ีส าคัญคือต้องมุ่งความสนในไปท่ีการร่วมมือกับภาครัฐ
ในการแก้ไขปัญหาของประเทศ ภายใต้การก าหนดทิศทางด้วยแผนการปฏิรูป
และยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืนของคนในยุคนี้รวมไปถึง
ยุคลูกหลานของเรา ดังนั้น เราจึงควรหันหน้าเข้าหากัน ร่วมมือกันกับทุกภาค
ส่วน เพื่อช่วยพัฒนาชุมชนและประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 
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 รู้และเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยท่ีแท้จริง “ประชาธิปไตยไทยนิยม” 

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นรูปแบบการปกครองท่ีผ่านการ
พิสูจน์มาแล้วทุกยุคทุกสมัยว่าเหมาะสมกับสังคมไทยท่ีมีประวัติศาสตร์มายาวนาน แต่การพัฒนาประชาธิปไตยให้มี
คุณภาพอย่างแท้จริงได้นั้น ต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจจากคนไทยทุกคน ดังนั้น เราจึงต้องศึกษาเรียนรู้เพื่อให้
เข้าใจรากฐานวัฒนธรรมประชาธิปไตยท่ีไม่ได้มีแค่การเลือกตั้งเท่านั้น (ประชาธิปไตยไทยนิยม : ประชาธิปไตยท่ีคน
ไทยทุกคนยอมรับ มุ่งเป้าหมายเดียวกัน มีความสงบสันติอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานการเลือกต้ังท่ีบริสุทธิ์ยุติธรรม ได้
รัฐบาลท่ีมีธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาประเทศอย่างมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน)  

 ใช้สิทธิเสรีภาพอย่างถูกต้องเหมาะสมในกรอบของกฎหมาย 

รัฐธรรมนูญล่าสุดให้เรามีสิทธิเสรีภาพในหลายเรื่อง แต่คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงแต่สิทธิของตัวเองอย่างเต็มท่ี
โดยลืมนึกถึงคนอื่นว่าจะเดือดร้อนเพราะเราหรือไม่ เพราะเขาก็มีสิทธิเหมือนเรา กฎหมายเรื่องสิทธิเสรีภาพจึงระบุ
เสมอว่าการใช้สิทธิของเราต้องไม่ละเมิดสิทธิของคนอื่น ดังนั้นหากเราจะท าอะไรแล้วก็ควรนึกถึงคนอื่น นึกถึง
ส่วนรวม ซึ่งเมื่อเรานึกถึงผู้อื่นแล้วก็จะไม่เผลอท าให้ใครเดือดร้อนโดยไม่รู้ตัว และเราก็จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข 

 มีส่วนร่วมกับการเมืองภาคประชาชน 

ในชุมชนหรือในหมู่บ้านของเรามีกิจกรรมหลายอย่างท่ีต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของคนส่วนใหญ่ เช่น การท า
ประชาคมเพื่อระดมความคิดเห็น หรือเพื่อสอบถามความต้องการของคนในชุมชน ซึ่งถือเป็นกระบวนการขั้นพื้นฐาน 
ขั้นแรก ท่ีจะพัฒนาไปสู่การมีส่วนร่วมตามแบบประชาธิปไตย เป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนกันเอง
โดยไม่มีพรรคการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งจะพัฒนาต่อยอดให้การเมืองในระดับภูมิภาคและระดับประเทศมีความ
เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ดังนั้นเราจึงควรให้ความสนใจและเข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ 
ต้ังแต่ระดับชุมชน ระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค จนถึงระดับประเทศต่อไป 

 ยอมรับความแตกต่างทางความคิด 

ความเป็นประชาธิปไตยจะต้องเริ่มจากวิถีชีวิตท่ีเป็นประชาธิปไตย เพื่อให้เกิดสังคมประชาธิปไตยท่ีมีคุณภาพ
เราจะต้องยอมรับความแตกต่างทางความคิดของแต่ละบุคคล แต่ละกลุ่ม มีความเข้าใจ เห็นอกเห็นใจ มีความเอื้อ
อาทร ผู้ใหญ่ช่วยเหลือผู้น้อย ผู้มีมากช่วยเหลือผู้ท่ีมีน้อย ทุกคนมีความเท่าเทียมกันในฐานะเพื่อนมนุษย์ ซึ่งก็
สอดคล้องกับลักษณะนิสัยของคนไทยท่ีมีความเมตตาอารีเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ท้ังนี้ แม้ว่าประชาธิปไตยจะถือเอาเสียง
ข้างมาก แต่ก็ต้องฟังเสียงส่วนน้อย ในประเทศเจริญแล้วเขาใช้วิธีการว่า หากยังมีเรื่องท่ีเสียงส่วนน้อยยังเห็น
แตกต่างจากเสียงส่วนใหญ่ เขาจะคุยกันด้วยเหตุด้วยผล จนกว่าจะเป็นท่ียอมรับกัน แล้วจึงจะท าตามท่ีเสียงส่วน
ใหญ่เห็นชอบ แม้ต้องใช้เวลาอธิบายกันก็ตาม และหากเสียงส่วนน้อยได้รับผลกระทบหรือ ได้รับความเดือดร้อน
เพราะต้องท าตามเสียงส่วนใหญ่ ก็ต้องมีการช่วยเหลือเยียวยาให้กับคนส่วนน้อยด้วย ดังนั้นเราจึงต้องตระหนักอยู่
เสมอในการเคารพสิทธิและความแตกต่างทางความคิดของผู้อื่น ซึ่งจะท าให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 

 ส่งเสริมสถาบันการเมืองให้มีความเข้มแข็ง 

เราต้องส่งเสริมให้สถาบันการเมืองมีความเข้มแข็ง โดยมุ่งความส าคัญไปท่ีการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ซึ่งปัจจุบันเริ่มมีการปฏิรูปเปล่ียนแปลงบ้างแล้ว เช่น กฎหมายพรรคการเมือง และกฎหมายเลือกต้ังท่ีออกมาใหม่  
ท่ีพรรคการเมืองจะต้องมีประชาชนเป็นสมาชิกอย่างแท้จริงตามจ านวนท่ีก าหนด ต้องสมัครเป็นสมาชิกด้วยตนเอง มี
การจ่ายค่าสมาชิก และเข้าไปมีส่วนร่วมในการลงมติการจัดต้ังพรรค รวมถึงนโยบายของพรรค นอกจากนี้สมาชิกยัง
จะต้องลงมติเลือกผู้แทนท่ีจะส่งลงสมัครรับเลือกต้ัง ส.ส. รวมท้ังพรรคจะต้องมีสาขาพรรคอยู่ท่ัวประเทศ นี่คือการ
สร้างความเข้มแข็งให้กับพรรคการเมืองต้ังแต่ฐานราก ความเข้มแข็งท่ีเกิดจากพลังประชาชนอย่างแท้จริง  

 ยอมรับผลการเลือกตั้ง ซึ่งถือว่าเป็นฉันทามติของคนไทยท้ังประเทศ 

เพื่อให้การเลือกต้ังมีความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม เราจึงต้องช่วยกันขจัดการทุจริตในการเลือกต้ังท่ีใช้เงิน
หรือใช้ผลประโยชน์ล่อลวงให้เลือกหมายเลขต่าง ๆ เมื่อการเลือกต้ังโปร่งใสแล้ว จะส่งผลให้เกิดการยอมรับไม่ว่าผล
ท่ีออกมาพรรคใดจะได้คะแนนเสียงมากหรือน้อยก็ตาม  
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 ร่วมกันตรวจสอบถ่วงดุลอ านาจรัฐ 

เราต้องส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีตรวจสอบ ถ่วงดุลอ านาจรัฐ เช่น ศาลและองค์กรอิสระ
ต่าง ๆ และแม้กระท่ังการตรวจสอบกระบวนการออกกฎหมายของ ส.ส. และ ส.ว. รวมท้ังกระบวนการบริหาร
ประเทศของรัฐบาลและรัฐมนตรีต่าง ๆ ซึ่งมีการตรวจสอบถ่วงดุลกันตามท่ีก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ เพื่อป้องกันมิให้
มีการใช้อ านาจจนเกินขอบเขต อันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติและเกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน 

 แก้ไขปัญหาโดยใช้กลไกในระบบรัฐสภา 

กลไกของรัฐสภาท่ีใช้ตรวจสอบถ่วงดุลการท างานของรัฐบาล ซึ่งมีท้ัง
การต้ังกระทู้ถามรัฐมนตรี และการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล เป็นต้นนั้น 
หากมีการใช้กลไกดังกล่าวอย่างไม่สร้างสรรค์หรือใช้เป็นเครื่องมือทาง
การเมืองในการโจมตีกันเพียงอย่างเดียวแล้ว จะเป็นส่ิงบั่นทอนให้ระบบ
รัฐสภามีความอ่อนแอและไม่ได้รับการเช่ือถือจากประชาชน เราจึงต้อง
ช่วยกันสนับสนุนส่งเสริมให้กลไกการตรวจสอบถ่วงดุลของรัฐสภา โดยการ
อภิปรายการต้ังกระทู้ถาม หรือการลงมติต่างๆ นั้น อยู่บนพื้นฐานของความจริงและการเปดิเผยข้อมูลให้ประชาชนได้รับ
ทราบ รวมท้ังต้องปฏิเสธการใส่ร้ายป้ายสีกัน การรวมตัวกันใช้กฎหมู่เหนือกฎหมาย หรือการด าเนินการอย่างไม่
สร้างสรรค์ ซึ่งนอกจากจะท าให้ประชาชนสับสนแล้ว ยังส่งผลให้การบริหารประเทศติดขัดและล้าหลังอีกด้วย 

ข้อที่ ๒ คนไทยทุกคน พึงน้อมน าศาสตร์พระราชา มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับการด ารงชีวิต ประกอบอาชีพ 
อย่างสุจริต พึ่งพาตนเองได้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีไมตรีจิตต่อกัน และร่วมสร้างความเข้มแข็งในการประกอบอาชีพ
ของท้องถิ่น ตลอดจนเศรษฐกิจฐานรากท่ีเช่ือมโยงกับระบบเศรษฐกิจเสรี สนับสนุนและส่งเสริมระบบสาธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐานให้ท่ัวถึง รวมท้ังมุ่งเน้นการพัฒนาตนเองให้มีขีดความสามารถในการประกอบอาชีพเพื่อยกระดับรายได้ 
และสร้างโอกาสในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ 

ขยายความ 
 การน้อมน าศาสตร์พระราชา มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับการด ารงชีวิต 

 “ศาสตร์พระราชา” คือ หลักปรัชญาและองค์ความรู้ต่างๆ ท่ีในหลวงรัชกาลท่ี ๙ ทรงศึกษาค้นคว้าและทรง
ทดลองท าด้วยพระองค์เองจนส าเร็จเห็นผลได้จริง และกลายเป็นศาสตร์ท่ี
ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายไปท่ัวโลก ท้ังหลักการทรงงาน หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่/การเกษตรแบบผสมผสาน 
โครงการฝนหลวง โครงการแกล้งดิน และโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริต่างๆ เป็นต้น โดยมีแนวทางในการน ามาใช้ในการด ารงชีวิต ดังนี้ 

 การใช้ชีวิตประจ าวัน : ใช้ชีวิตด้วยความประหยัด อดออม 
มัธยัสถ์ รู้จักความพอดี พอเพียง พอเหมาะ พอประมาณกับรายได้และฐานะของตน ไม่ฟุ่มเฟือย
ฟุ้งเฟ้อกับวัตถุหรือความหรูหราเกินความจ าเป็น       

 การท างาน : ท างานในอาชีพท่ีสุจริต ด้วยความสุจริต มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีไมตรีต่อผู้อื่น และ 
มีจิตสาธารณะ ค านึงถึงส่วนรวม ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ตามโอกาสและบทบาทหน้าท่ีของแต่ละคน 

 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ : ให้ความร่วมมือในการท างานร่วมกันกับภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชน ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้สังคมไทยและ
ประเทศชาติมีการพัฒนาไปด้วยกัน เพื่อขจัดความเหล่ือมล้ าทางสังคม  

 ดังนั้น เพื่อประโยชน์แก่ตัวเอง แก่ครอบครัว และสังคม เราจึงควรด ารงชีวิตตามแนวทางดังกล่าว  
โดยสนับสนุนการก าหนดสัดส่วนการบริหารจัดการพื้นท่ีเกษตรกรรมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามแนวทางเกษตร
ทฤษฎีใหม่ รวมท้ังสนับสนุนระบบเศรษฐกิจฐานราก (เศรษฐกิจชุมชน) ท่ีเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจเสรี ร่วมมือกับ 
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ภาครัฐในการจัดให้มีระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานท่ีท่ัวถึง รวมท้ังพัฒนาตนเองให้มีขีดความสามารถในการ
ประกอบอาชีพ น านวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์มาใช้ประโยชน์ เพื่อยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการ
แข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งภาครัฐจะเป็นผู้ให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ  

ข้อที่ ๓ คนไทยทุกคน พึงยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมในการด าเนินชีวิตมีความซื่อสัตย์ ไม่ร่วมมือ
หรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ  รวมท้ังร่วมกันตรวจสอบไม่ให้มีการทุจริตในทุกระดับ 
เพื่อสร้างสังคมท่ีเข้มแข็งปราศจากการคอร์รัปช่ัน 

ขยายความ 
 ทุกศาสนามีหลักธรรมค าสอนเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือสอนคนให้เป็นคนดี  
หลักคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ท่ีเป็นหัวใจส าคัญของแต่ละศาสนานั้น เป็นเข็มทิศท่ีจะช้ีน าทุกคนให้ไปสู่เป้าหมาย
คือความสุขท่ีแท้จริง ท าให้ตนเองมีชีวิตท่ีสงบสุข มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าท่ีการงาน ได้รับการยกย่องสรรเสริญ 
ครอบครัวมีความอบอุ่น ส่งผลให้สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีความมั่นคง และประเทศมีความเจริญก้าวหน้า 
 ดังนั้น ประชาชนทุกคนจึงต้องยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม ในการด าเนินชีวิต นอกจากนี้ 
ยังต้องไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 
รวมท้ังเข้าไปมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแล ต่อต้าน หรือแจ้งเบาะแสการทุจริต
คอร์รัปช่ันในทุกระดับ เพื่อให้สังคมมีความโปร่งใสลดความเหล่ือมล้ า ประชาชน
ได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมและมีการกระจายรายได้อย่างท่ัวถึง โดยสามารถ
แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปช่ันได้ท่ีสายด่วนหมายเลข 1206 (ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ - ป.ป.ท.), หมายเลข 
1111 (ส านักนายกรัฐมนตรี) หรือส่งไปรษณีย์มาท่ี ตู้ ปณ.100 เขตดุสิต กทม. 10300 (ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ - ป.ป.ช.) 

ข้อที่ ๔ คนไทยทุกคน พึงร่วมมือกันสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ตลอดจนใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า ยอมรับและเช่ือมั่นกระบวนการจัดสรรทรัพยากรท่ีสุจริตและเป็นธรรม  
โดยคนไทยพึงมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของตนเอง บนพื้นฐานของประโยชน์
ส่วนรวมของประเทศ 

ขยายความ 
 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างฉลาด 
โดยใช้ให้น้อย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ค านึงถึงระยะเวลาในการใช้ให้ยาวนาน และเกิดผลเสียหายต่อส่ิงแวดล้อม
น้อยท่ีสุด หากเราไม่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาส่ิงแวดล้อมแล้วย่อมเกิดผลกระทบท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงได้ 
เช่น การขาดแคลนทรัพยากรในอนาคต การเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศอย่าง
รุนแรง รวมถึงภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น ดังนั้น จึงเป็นหน้าท่ีของประชาชนทุกคนท่ี
จะ ต้องให้ความร่วมมือ ในการสนับสนุนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า รวมท้ังสนับสนุนให้ภาครัฐสามารถบริหาร
จัดการในกระบวนการจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง โดย
ค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นท่ีต้ัง 
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ข้อที่ ๕ คนไทยทุกคน พึงให้การสนับสนุน ส่งเสริม การดูแลคุณภาพชีวิต การสาธารณสุข ตลอดจนการศึกษา  
ท่ีมีคุณภาพให้เป็นไปอย่างท่ัวถึง เท่าเทียมกัน สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  

ขยายความ  
 คนไทยทุกคนควรร่วมกันสนับสนุนส่งเสริมการดูแลคุณภาพชีวิตของตัวเองและคนในชุมชน ซึ่งคุณภาพชีวิตนั้น
มีท้ังด้านร่างกาย สังคม และสติปัญญา ในด้านร่างกาย เราต้องร่วมกันสนับสนุนส่งเสริมให้มีการออกก าลังกาย 
อย่างสม่ าเสมอ การรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ หลีกเล่ียงส่ิงท่ีเป็นอันตรายต่อร่างกาย เช่น สุรา บุหรี่  
อาหารท่ีไม่ถูกสุขอนามัย เป็นต้น เพื่อสุขภาพท่ีแข็งแรงสมบูรณ์  นอกจากนี้ เราควรสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนา
มาตรฐานของระบบสาธารณสุขชุมชน เช่น การก าจัดขยะ ความสะอาดปลอดภัยของท่ีอยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม 
เป็นต้น ในด้านสังคม เราต้องสนับสนุนส่งเสริมศีลธรรม จริยธรรม การปฏิบัติธรรมตามศาสนาของตัวเอง ซึ่งจะท า
ให้สังคมมีคุณภาพ และชุมชนมีความสงบสุข ในด้านสติปัญญา เราต้องสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้และการศึกษาท้ัง
ของตัวเองและบุตรหลาน การศึกษานั้นมีท้ังในโรงเรียนและการศึกษาด้วยตนเองเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ เช่น การอ่าน
หนังสือ การเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้  ทักษะ ประสบการณ์ในด้าน
ต่างๆ การศึกษาข้อมูลจากส่ือสารสนเทศ วิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต รวมไปถึง
การหัดสังเกตและเรียนรู้ ส่ิงต่าง ๆ ด้วยตนเอง เป็นต้น ส าหรับการศึกษาใน
โรงเรียน เราควรสนับสนุนส่งเสริมโรงเรียนในชุมชนให้สามารถจัดการศึกษาให้กับ
บุตรหลานได้อย่างเต็มท่ี ครบถ้วน รอบด้าน เพื่อให้บุตรหลานเติบโตเป็นคนท่ีมี
คุณภาพ ท้ังความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรม สามารถน าพาสังคม 
และชุมชนให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและเจริญก้าวหน้าต่อไปได้ 
 

ข้อที่ ๖ คนไทยทุกคน พึงเคารพ เช่ือมั่น และปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการยุติธรรม 
เพื่อความสงบเรียบร้อยของสังคม  

ขยายความ  
 หลักกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเป็นส่วนหนึ่งท่ีส าคัญของระบอบประชาธิปไตย เป็นเสาหลัก ๑ 
ใน ๓ เสา ซึ่งได้แก่ ๑) การออกกฎหมาย (ฝ่ายนิติบัญญัติ ได้แก่ สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา) ๒) การบริหาร 
(ฝ่ายบริหาร ได้แก่ รัฐบาลรวมไปถึงระบบราชการ) และ ๓) กระบวนการยุติธรรม (ฝ่ายตุลาการ ได้แก่ ศาล 
และองค์กรอิสระท่ีมีอ านาจพิจารณาความ) 
 กระบวนการยุติธรรมเป็นกระบวนการส าหรับการด าเนินคดีเมื่อมีข้อพิพาทเกิดขึ้นระหว่างผู้เสียหาย  

ร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงาน มีการสอบสวนหาข้อเท็จจริงกับผู้กระท าผิดจนถึงการ
ฟ้องร้องต่อศาล ท้ังคดีแพ่งและคดีอาญา ประกอบด้วย เจ้าหน้าท่ีต ารวจหรือ
พนักงานสอบสวน (ปัจจุบันมีองค์กรอิสระด้วย เช่น ป.ป.ช., ปปง., กกต., 
ป.ป.ท. เป็นต้น) ทนายความ พนักงานอัยการ ศาลยุติธรรม และกรมราชทัณฑ์ 
ซึ่งเป็นกระบวนการตามมาตรฐานสากล ท าหน้าท่ีด้วยความอิสระ ปราศจาก

การกดดันหรืออิทธิพลภายนอก ซึ่งหากประชาชนขาดความเช่ือมั่นและไม่เคารพกระบวนการดังกล่าวแล้ว ย่อม
ส่งผลเสียในด้านต่างๆ เช่น  

 เกิดแรงกดดันต่อการด าเนินคดีในแต่ละขั้นตอน ต้ังแต่การสอบสวน สรุปส านวน การพิจารณาส่ังฟ้อง และ
การพิจารณาคดี 

 เกิดความวุ่นวาย ขาดระเบียบ และกติกาของสังคม เนื่องจากไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้ จะส่ง 
ผลกระทบต่อความเป็นอยู่และความปลอดภัยของประชาชนทุกคนโดยตรง 
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 ระบอบประชาธิปไตยเกิดความอ่อนแอ เนื่องจากเสาหลัก ๑ ใน ๓ ไม่สามารถด าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ดังนั้น เราจึงต้องเช่ือมั่นและสนับสนุนส่งเสริมกระบวนการยุติธรรม รวมท้ังให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ซึ่งจะส่งผลให้สังคมมีความสงบสุขและประเทศชาติมีความเข้มแข็ง 
 

ข้อที่ ๗ คนไทยทุกคน พึงใช้ความรอบคอบในการแสดงความคิดเห็น และรับรู้ข่าวสารจากส่ือต่างๆ และร่วมกัน
สอดส่องดูแลไม่ให้มีการบิดเบือน เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นเท็จ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคม 

ขยายความ 
ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ ท าให้การสร้างและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท าได้โดยอิสระ  

เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถรับ - ส่งข้อมูลข่าวสารผ่านส่ือสังคมออนไลน์ได้
โดยง่าย สะดวก และรวดเร็วสังคมจึงได้รับข้อมูลท่ีหลากหลาย และเกิดประโยชน์
ในสืบค้นข้อมูลหรือการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลข่าวสารเหล่านั้น อาจเจือปนด้วยข้อมูลหลายรูปแบบ 
ท้ังการส่ือสารในเชิงบวก เช่น การเผยแผ่ธรรมะ การประสานความร่วมมือ การใช้
ประโยชน์ในการท างาน และเชิงลบ เช่น ส่ือลามก การให้ร้ายโจมตีกัน การเผยแพร่
ข้อมูลท่ีบิดเบือน เป็นต้น ซึ่ งหากผู้รับข้อมูลไม่ตรวจสอบหรือไม่ค านึงถึง
ข้อเท็จจริงท่ีถูกต้องแล้ว ข่าวสารท่ีจงใจบิดเบือน  หลอกลวง ปลุกปั่น เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลท่ีไม่ประสงค์ดีต่างๆ จะส่งผลกระทบต่อตัวผู้รับข้อมูลเอง ต่อบุคคลอื่น หรือต่อสังคมโดยรวมได้ รวมท้ังหากมี
การส่งต่อข้อมูลดังกล่าว อาจมีความผิดตามกฎหมายอีกด้วย   

ดังนั้น ประชาชนทุกคนจึงจ าเป็นต้องใช้วิจารญาณ มีความรอบคอบในการแสดงความคิดเห็นและรับรู้ข่าวสาร
จากส่ือต่างๆ รวมท้ังร่วมกันสอดส่องดูแลไม่ให้มีการบิดเบือนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นเท็จ มิฉะนั้นแล้ว 
สังคมของเราจะเกิดความสับสน และน าไปสู่ความแตกแยกทางความคิดอย่างท่ีเคยเป็นมาในอดีต 
 
ข้อที่ ๘ คนไทยทุกคน พึงตระหนักในการส่งเสริมให้สังคมมีมาตรฐานสากลตามกฎกติการะหว่างประเทศท่ีไทยเป็นภาคี 
ขยายความ 

ปัจจุบันในสังคมโลกมีกฎกติกาท่ีบังคับใช้เป็นสากล เช่น ข้อตกลงด้านการค้าการลงทุน สิทธิมนุษยชน 
พันธกรณีระหว่างประเทศ กฎหมายและกรอบความร่วมมือฯ เป็นต้น ซึ่งประเทศต่างๆ จ าเป็นต้องปฏิบัติตาม 
เพื่อให้เกิดความสงบสุขและสันติภาพ ท้ังนี้องค์กร ประเทศ หรือสังคมโลก อาจใช้เป็นข้ออ้างในการก าหนด

มาตรการตอบโต้และกดดันต่อประเทศท่ีละเลยหรือไม่ปฏิบัติตาม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่
ของประชาชนในประเทศนั้นๆ เช่น การให้ธงแดงแก่ภาคการบินพลเรือน ท าให้
การเดินอากาศของไทยไม่ได้รับการเช่ือถือจากประเทศต่างๆ ในด้านความ
ปลอดภัย ส่งผลให้นักท่องเท่ียวเดินทางมาประเทศไทยน้อยลง เป็นต้น  
ดังนั้น คนไทยทุกคนจึงควรตระหนักรู้ และท าความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว 

รวมถึงช่วยกันสนับสนุนส่งเสริมให้สังคมไทยมีความเป็นมาตรฐานสากลตามกฎ กติกา ระหว่างประเทศ เพื่อให้
สามารถด ารงอยู่ได้อย่างเต็มภาคภูมิในสังคมโลก ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศ และความเป็นอยู่ของประชาชน 
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ข้อที่ ๙ คนไทยทุกคนพึงสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิรูปประเทศในทุกด้าน และสอดคล้อง เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน โดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการด าเนินการทุกขั้นตอน 

ขยายความ 
 การปฏิรูปมีความมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงเปล่ียนแปลงประเทศชาติให้เกิดความสงบเรียบร้อยในส่ิงท่ีคนส่วนใหญ่
ของสังคมเห็นว่า เป็นปัญหาหรือมีความบกพร่องผิดไปจากสภาพท่ีควรจะเป็น โดยจัดรูปแบบหรือเปล่ียนแปลงแนวทาง
ให้เหมาะสมกับยุคสมัย สังคม และส่ิงแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยได้
ก าหนดแผนปฏิรูปออกเป็น ๑๑ ด้าน ได้แก่ ด้านการเมือง ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
ด้านกฎหมาย ด้านกระบวนการยุติธรรม ด้านเศรษฐกิจ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ด้านสาธารณสุข ด้านส่ือสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ด้านสังคม 
ด้านพลังงาน และด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ซึ่งรายละเอียดส่วนใหญ่ได้มาจากการรวบรวมความคิดเห็นและความต้องการของ
ประชาชนจากท่ัวประเทศและทุกภาคส่วน 
 ดังนั้น ทุกคนจึงต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาและปฏิรูปประเทศทุก
ขั้นตอนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ องค์กรพัฒนา
เอกชน ในกระบวนการพัฒนาและปฏิรูปเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและประโยชน์ของชาติในภาพรวม 

ข้อที่ ๑๐ คนไทยทุกคนพึงเรียนรู้ ให้ความร่วมมือ และสนับสนุนการขับเคล่ือนประเทศ ตามแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติ 

 ในอดีตประเทศไทยไม่ได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาว 
จึงส่งผลให้การบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารให้ความส าคัญกับนโยบายพรรคการเมืองหรือนโยบายของ

รัฐบาลเป็นหลัก เมื่อมีการเปล่ียนรัฐบาลจะส่งผลให้นโยบายการบริหารประเทศ
เปล่ียนแปลงไปด้วย ท าให้ขาดความต่อเนื่องในการด าเนินนโยบายส าคัญ 
และขาดการบูรณาการ ซึ่งเป็นการสูญเสียโอกาสและส้ินเปลืองทรัพยากร  
จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติขึ้น เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน 
มีเป้าหมายในระยะยาว และฝ่ายบริหารมีความรับผิดชอบในการขับเคล่ือน
ประเทศไปสู่เป้าหมายท่ีต้องการอย่างมีเอกภาพ 

ดังนั้น ประชาชนจึงต้องเรียนรู้ สนับสนุน และให้ความร่วมมือในการขับเคล่ือนประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ท้ังใน
ด้านความมั่นคง ทางเศรษฐกิจ การอยู่ดีมีสุข การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และการยกระดับศักยภาพ/คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ตามท่ีภาครัฐได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 

*** หากมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพ่ิมเติม กรุณาติดต่อ กรมยุทธการทหารบก โทร. 0 – 2297 – 7330 *** 


