ถึงเวลาที่คนไทย ตองรวมมือกัน ปฏิวัติประเทศไทย โดยประชาชน
เพื่อใหเกิดการแกไขอยางถาวรและเปนระบบ เกิดประโยชนตอประชาชนทั้งประเทศ เพื่อไมใหใช
มวลชนในการแกงแยงอํานาจ ในการปกครอง แตสุดทายประชาชน ไมไดประโยนใด ๆ แต
ประชาชนเจ็บปวด บาดเจ็บลมตาย ซ้ําซาก แตชนชั้นปกครองกลับผลัดกันกอบโกย และได
ประโยชน
ขอรวมเสนอแนวคิดสู ผูนําทุกฝาย ไมเลือกสี
ขอเสนอ เงื่อนไขรูปธรรมที่แกนนําทุกฝายตองรวมทําสัตยาบรรณ -สัญญาประชาคมตอ
สาธารณะ ดังตอไปนี้
1 ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ปฏิรูประบบตรวจสอบ ศาล ตํารวจ เรือนจํา อัยการ
กฎหมาย
มีระบบลูกขุนในการตัดสิน ทีม่ าของตัวแทน องคกรอิสระ ตองมีคุณงามความ
ดีไมต่ํากวา 10 ป ที่โปรงใส มีประสิทธิภาพ ทุกหนวยงาน และใหผูแทนศาสนามาเปนผูเลือก
และ มีแรงจูงใจใหประชาชน รวมตรวจสอบ ติดตามเปนรางวัลชวยจับคนโกง ตุลาการ ศาล
ตัวแทนองคกรอิสระ ตํารวจ อัยการ ตองแสดงบัญชีทรัพยสิน
คดีของแผนดินไมหมดอายุ
ความ
กําหนดคุณสมบัตขิ องตัวแทนองคกรอิสระ ศาล ใหสังคมรวมตรวจสอบ และแยกใหอิสระจาก
การครอบงําของรัฐ เชนงบประมาณตองอิสระ ไมใชตองขออนุมัติจากรัฐสภา
เเละเจาหนาที่ฝายสํานักเลขา ในองคกรตองเปนคนดีมีคุณธรรม
2 ปฏิรูประบบการเมือง
2.1 การไดมาซึ่งผูบริหารประเทศ เลือกตั้งคณะผูบริหารประเทศ นายก รัฐมนตรี ครม และตัวแทน
องคกรอิสระจากประชาชนโดยตรง ที่มาองคกรอิสระ ตองใหผูแทนศาสนา หรือ ประชาชน
รวมกันเลือก
2.2 ตั้งคณะกรรมการปรับปรุงเกณฑการเลือกตั้ง ปรับระบบการลงคะแนนใหม

แกไข

เกณฑการเลือกตั้ง ใชเงินนอยๆ ใหเครือขายภาคประชาชนรวมตรวจสอบ มี พรบ.ตรวจสอบการ
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เลือกตั้ง เพื่อปองกันการ โกงคะแนน ใหไดคนดีเขาสภา มีการลงลายชื่อ และเลขบัตรประชาชน
ในใบลงคะแนนทุกใบ เพื่อปองกัน บัตรผี และ ใครโกงการเลือกตั้ง หรือซื้อสิทธิ์ ขายเสียง หาม
เลนการเมืองตลอดชีวิต

รวมถึงเครือญาติ

ที่ปรึกษา

2.3 สงเสริมการเมืองภาคพลเมือง การรวมตัวของประชาชน มีกองทุนสนับสนุนภาค
ประชาสังคม และสถานที่ ราชการหนวยงานรัฐ

รัฐบาลประกาศใหทุกหนวยงานรัฐรวม

องคกรอิสระ มีตัวชี้วัดประชาธิปไตย และธรรมาภิบาล
2.5 การกระจายอํานาจ สูทองถิ่น พรอมทีมนักวิชาการ ที่ปรึกษา โดยใหประชาชนมีสวน
รวมในการดําเนินการ
2.6 แยกอํานาจบริหารออกจาก นิติบัญญัติ
แทนอคกรอิสระ โดยตรง
3 ปฎิรูปศักยภาพคนไทย

ตุลาการ

เลือกตั้งนายก ครม. ตัว

ปฏิรูปการศึกษา เนนเด็กดี มีคุณธรรม จริยธรรม รูจ ักหนาที่

มีจิตอาสา มีองคกรทางศาสนาเขามามีสวนรวม
จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพมนุษยแหงชาติ

มีการวางระบบใหเด็กไมตอง

กวดวิชามาก และ เรียนอยางมีความสุข มีศักยภาพ แกไขโครงสราง หลักสูตรการเรียนการสอน
มีหลักสูตรแกนกลาง และมีหลักสูตรใหเลือกเสรี
ปฏิวัติระบบการศึกษา ทําใหคนฉลาด ทํามาหากินเอง อยูบนขาตัวเองได ตามทันคน มี
สติปญญา ไมตกเปนเครื่องมือของใครๆ ปลูกฝงความรักชาติ
ยกเลิกการสอบมากมาย ในระบบแอดมิชชั่น ยกเลิกการใช ONET GPA

ยกเลิกการเรียน

ซ้ําซาก ลดเกณฑการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงครึ่งหนึ่ง เพราะปจจุบันเด็กเรียนมากมาย แตไมเกิด
มรรคผลตอการพัฒนา สติปญ
 ญา และพฤติกรรม และเอาม.นอกระบบกลับคืนมาใหเยาวชน
เรียนฟรีจากเงินพลังงานของประเทศ
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ปฏิรูปสื่อ ขอเวลาสื่อทีวีหนึ่งชอง ชอง11 หรือ TPBS เพื่อใหความรูประชาชนทุก
ดาน มีกฎหมายคุมครองและควบคุมสื่อ สื่อที่เสนอสูประชาชนขอใหแสดงถึงความรักชาติ
เสียสละ หรือสอดแทรก ความรูประชาชน
5 ปฏิวัติ ระบบราชการ
5.1 ที่มาของขาราชการผูใหญ ปลัด หรือหัวหนากรม กอง ในแตละหนวยงานของรัฐ
นอกจากความอาวุโส แลว ควรจะมีการแสดงวิสัยทัศน และผลงานในอดีต รวมดวย
โดยเฉพาะระดับ ซีเกาขึ้นไป เชนการรับขาราชการซีเกา ในกระทรวงสาธารณะสุข เริ่มมีการ
แสดงวิสัยทัศน ใหสมัครแขงขันกัน
5.2 บอรด รัฐวิสาหกิจ การบินไทย ปตท กฟฝ ขสมก การทางพิเศษ แหงประเทศไทย กกร . กบง .
ฯลฯ หรือ คณะกรรมการที่เกี่ยวของกับการขึ้นลงราคาสินคา คาสาธารณูปโภค ไฟฟา
น้ํามัน ประปา ไปรษณีย คารถเมล ตองมีตัวแทน ภาคประชาชน ครึ่งหนึ่ง และใหมีสวนรวม
ของประชาชนในการกําหนดกฎเกณฑ ซึ่งขอนี้มีการกําหนดในรัฐธรรมนูญ แตยังไมไดปฏิบัติตาม
อยางแทจริง (และ ไมมีความผิด )
5.3 ทุกกระทรวงควรมีรฐั บาลเงาจากตัวแทน ภาคประชาชน ทั่วประเทศ เพือ่ ติดตามตรวจสอบ
เสนอแนะ นโยบาย กฎหมายที่จะออกมาเพือ่ บังคับใชแกประชาชน
5.4 ปฏิวัติประเทศ ลดความเหลื่อมล้ํา ภาษีทรัพยสิน ภาษีที่ดิน ภาษีมรดก มาตรการตางๆ
ออกมาเปนรูปธรรม โดยเร็วที่สุด
5.5 ทวงคืนพลังงานไทย ยึดแหลงสัมปทานของประเทศคืน ยึด ปตท. คืนใหประชาชน
โดยตั้งราคาภาษี สงออกน้ํามันดิบ และคาภาคหลวงให สูงๆ เชน 80% เพื่อนํามาใหการศึกษา
ของเยาวชนฟรี อุดหนุนครอบครัวคนยากจน เปดเผยขอมูลตอสาธารณะ อยางโปรงใส เชน แหลง
พลังงาน ปริมาณพลังงาน สามารถถูกตรวจสอบได ทุกสัมปทานทั้งเกาและใหม และ ยกเลิก
กฎหมายผล ประโยชนทับซอน หามขาราชการเปนกรรมการบริษัทเอกชน แกกฎหมายยกเลิก
การผูกขาดโดย ปตท. ในการจัดซื้อขายกาซ น้ํามัน
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ถึงเวลาที่คนไทยจะไดไมตกเปนเครื่องมือพรรคการเมืองใดๆ ถึงเวลาที่คนไทยควรไดรับการ
แกไข ขอคนไทยรวมคิดรวมลงมือ อยาใหใครใชความบริสุทธฺใจ ความรักชาติของเราเพื่อสนอง
ตัณหาบุคคลบางกลุม ขอจงชวยกัน เผยแพร และขยายขอเรียกรอง ใหแกนนําเสธอาย เซ็นต
สัญญา เอ็มโอยูวาจักตองทําใหบานเมืองอะไรบางหากเกิดการ เปลี่ยนแปลง อยาใหคนไทย เจ็บ
ตายซ้ําซาก แตไมเปลี่ยนอะไรเลย
http://www.thaingo.org/writer/view.php?id=946
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