“ลุงก�ำนัน” สานต่อเจตนารมณ์มวลมหา “รักชาติ รักประเทศไทย” ค�ำทีม่ วลมหาประชาชน เปล่งออกมาจาก
วใจ ยอมเจ็บ ยอมตาย สูเ้ พือ่ ชาติ เพือ่ แผ่นดิน และภูมใิ จ
ประชาชนโดยน�ำพรรครวมพลังประชา ส่ทุวกนลึครัง้กทีของหั
ค่ ำ� นีป้ รากฏอยูบ่ นเสือ้ ทีใ่ ส่ สายรัดข้อมือทีส่ วม เพราะ“รักชาติ
ชาติไทยท�ำการเมืองเพือ่ พีน
่ อ้ งประชาชน รักประเทศไทย” จึงเดินออกมาสู่ท้องถนน อ่านต่อหน้า 2

“ลุงก�ำนัน” น�ำประสบการณ์ 37 ปี
เดินไปข้างหน้ากับประชาชน

ทางการเมืองพาคนธรรมดาสร้างชาติ

หม่อมเต่า
ผูไ้ ม่เคยอ่อนข้อต่ออธรรม

อดีตปลัดคลังและผู้ว่าแบงก์ชาติ ซึ่ง ทักษิณ ชินวัตร สั่งปลดเพราะไปขวางนโยบาย
ประชานิยม ข้าราชการผูอ้ ยูเ่ บือ้ งหลังความส�ำเร็จของโครงการสร้างชาติในยุคโชติชว่ งชัชวาล
เปลี่ยนพื้นที่ปลูกมันส�ำปะหลังเป็นโครงการอีสเทิร์นซีบอร์ด ยกระดับรายได้ต่อหัว
ประชากรจาก 18,575 บาท เป็น 76,375 บาท ศิษย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ผู้ปลูกฝัง
แนวคิด คิดไกล มองไกล ไม่ออ่ นข้อต่ออธรรมและความเท็จ หัวหน้าพรรครวมพลังประชา
อดีตก�ำนันต�ำบลท่าสะท้อน อดีต ส.ส. 12 สมัย เป็นผู้แทนฯ ตั้งแต่อายุ 29 ปี อดีตรัฐมนตรี 2 กระทรวงใหญ่
ชาติไทย ที่ใช้เวลาตัดสินใจตอบรับค�ำเชิญของลุงก�ำนันไม่ถึง 10 วินาที เหตุเพราะศรัทธา
อดีตรองนายกรัฐมนตรีทมี่ บี ทบาทอย่างส�ำคัญยิง่ ในการรักษาดูแลประเทศจากเหตุการณ์เผาบ้านเผาเมืองเมือ่ ปี 2553
พลังต่อสู้ของมวลมหาประชาชน อ่านต่อหน้า 4

อดีตเลขาธิการ กปปส. ผู้น�ำมวลมหาประชาชนโค่นล้มระบอบทักษิณ จนมีสถานะ “กบฏ” พ่วงอีกต�ำแหน่งหนึ่ง
วันนี้ขออาสาเป็น “ผู้รับใช้ของประชาชน” เป็น “โค้ช” เป็น “พี่เลี้ยง” น�ำพรรครวมพลังประชาชาติไทย สานต่อ
เจตนารมณ์มวลมหาประชาชน อ่านต่อหน้า 3

ขุนพลพรรครวมพลังประชาชาติไทย

คนธรรมดาสร้างชาติ

แกนน�ำพรรคทีม่ บี ทบาทอย่างส�ำคัญในการก่อรูปและร่วมขับเคลือ่ น
“เมื่อฟ้าสีทองผ่องอ�ำไพ ประชาชนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดิน” จะเป็นจริงได้ประชาชนต้อง พรรคการเมืองของประชาชน เพื่อภารกิจปฎิรูปเปลี่ยนแปลงประเทศ
ร่วมกันสานต่อเจตนารมณ์ของมวลมหาประชาชน เปิดชื่อ เปิดหน้า  เปิดความคิด คนธรรมดา ท�ำการเมืองให้เป็นของประชาชน ปี 2557 ล้มระบอบทักษิณได้ ปี 2559
สร้างชาติบางส่วนทีจ่ ะเป็นตัวแทนประชาชนขับเคลือ่ นปฏิรปู เปลีย่ นแปลงประเทศ อ่านต่อหน้า 8 เสียงประชามติเกือบ 17 ล้านผ่านรัฐธรรมนูญ แต่ภารกิจข้างหน้า เลือกตัง้

24 มีนาคม 2562 ยังเป็นภารกิจทีป่ ระชาชนต้องลุกขึน้ ร่วมกันผลักดันให้
ประเทศเดินหน้ากันอีกรอบ 4 ขุนพลพรรครวมพลังประชาชาติไทย
กองหน้าอาสาน�ำคนธรรมดาสร้างชาติ ความคิดและเจตนารมณ์ของเหล่า
ขุนพลเป็นอย่างไร จึงน่าติดตามในรายละเอียดอย่างยิ่ง อ่านต่อหน้า 5

เดินคารวะแผ่นดิน
เคารพต่อประชาชน
ปฏิบตั กิ าร “เดินคารวะแผ่นดิน” ทัว่ ประเทศ เพือ่ แสดงความเคารพประชาชน
ผูเ้ ป็นเจ้าของประเทศและเพือ่ รับฟังปัญหา ฟังค�ำสัง่ ของประชาชน อ่านต่อหน้า 9

2 รวมพลังประชาชาติไทย
ต่อจากหน้า 1
เพื่อคัดค้านเผด็จการรัฐสภาที่เดินหน้าลักหลับ ออก
พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมสุดซอย
คนไทยทั้งแผ่นดินตื่นรู้ถึงพลังอันยิ่งใหญ่ว่า เมื่อพวก
เขารวมพลังขึ้นมาพร้อมกันพวกเขาสามารถล้มรัฐบาล
เผด็จการรัฐสภาได้ !
เมื่อเขารวมพลังพร้อมกัน พวกเขาสามารถขับเคลื่อน
ให้มีการปฏิรูปประเทศได้ !
จิตวิญญาณเจตนารมณ์ของมวลมหาประชาชนไม่ได้
หายไปไหน หลังการชุมนุม 204 วันครัง้ นัน้ พวกเขายังเฝ้า
จับตา ติดตามความเคลื่อนไหวของบ้านเมืองว่า อยู่ในร่อง
ในรอย อยูใ่ นโรดแมปไปสูก่ ารปฎิรปู เปลีย่ นแปลงประเทศ
5 ด้านที่พวกเขาต่อสู้ผลักดันอยู่หรือไม่
“คน 900 กว่าคนบาดเจ็บสาหัส 24 คนต้องเสียชีวิต
มีทงั้ เด็ก มีทงั้ ผูห้ ญิง มีทงั้ ผูส้ งู อายุ มีทงั้ คนหนุม่ คนสาว ผม
ถือว่าประชาชนได้ลงทุนมาก เสียสละมากเพือ่ ประเทศไทย
เพือ่ ทีจ่ ะปฏิรปู เปลีย่ นแปลงประเทศไทยให้ดขี นึ้ แต่วา่ เมือ่
เห็นความไม่ราบรื่นในการปฏิรูป เมื่อเห็นการต่อต้านขัด
ขวางการปฏิรูปประเทศตามเจตนารมณ์ของประชาชน
ผมก็เริ่มคิดว่า  ถ้าไม่มีพลังของประชาชนจ�ำนวน
มากมายมหาศาลช่วยกันผลักดันการปฏิรูปประเทศแล้ว
ไม่มีทางที่จะปฏิรูปประเทศได้ส�ำเร็จตามเจตนารมณ์ของ
มวลประชาชน ตรงนีค้ รับ จึงเป็นจุดเริม่ ต้นของความคิดที่
จะสร้างพรรคการเมืองทีจ่ ะเป็นการรวมพลังของประชาชน
เข้าด้วยกัน เพื่อปฏิบัติภารกิจเรื่องของการปฏิรูปประเทศ
ตามเจตนารมณ์ของประชาชนให้เป็นผลส�ำเร็จให้ได้”
ลุงก�ำนันกล่าว
นัน่ จึงเป็นมาของชือ่ “พรรครวมพลังประชาชาติไทย”!

“คนธรรมดาสร้างชาติ”

สานต่อการปฏิรูปประเทศ
ผู้ร่วมก่อตั้งพรรครวมพลังประชาชาติไทยต้องการ
ให้พรรคเข้าไปสานต่อเรื่องการปฏิรูปประเทศ และเป็น
พรรคการเมืองที่สามารถตอบทุกโจทย์ในทุกปัญหาของ
ประชาชน ภายใต้หลัก เป็นพรรคการเมืองที่ให้ประชาชน
ทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าของพรรค และร่วมกันก�ำหนดอนาคต
ประเทศ ที่เรียกกันว่า “คนธรรมดาสร้างชาติ”
ทัง้ นีน้ บั ตัง้ แต่เปลีย่ นแปลงการปกครองในปี 2475 ไม่
เคยมีพรรคการเมืองใดทีเ่ ป็นพรรคการเมืองของประชาชน
อย่างแท้จริง พรรคการเมืองต่างๆ ล้วนมีบุคคลหรือคณะ
บุคคลลงทุนตัง้ พรรคการเมืองขึน้ เพือ่ แย่งชิงอ�ำนาจรัฐ เพือ่
ประโยชน์ของตน ประโยชน์ของครอบครัว หรือประโยชน์
ของกลุม่ เจ้าของพรรค นักการเมืองล้วนรับใช้เจ้าของพรรค
จนเกิดความเสียหายร้ายแรงต่อประเทศชาติและประชาชน
เป็นที่เห็นประจักษ์มาแล้ว
“เราจึงมั่นใจว่าถึงวันนี้ ประชาชนตระหนักแล้วว่า
ถึงเวลาแล้ว จ�ำเป็นแล้ว ทีป่ ระเทศไทยต้องมีพรรคการเมือง
ทีเ่ ป็นของประชาชนอย่างแท้จริง พรรคการเมืองทีป่ ระชาชน
เป็นเจ้าของ พรรคการเมืองทีย่ อมรับในอ�ำนาจของประชาชน
ให้ประชาชนมีอ�ำนาจเหนือพรรค ให้ประชาชนเป็นผู้ตั้ง
คณะกรรมการบริหารพรรค ด้วยกระบวนการเลือกตั้ง
โดยตรงจากที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกพรรค เราเรียกว่า 
“สมัชชาพรรค”
พรรครวมพลังประชาชาติไทยได้ทำ� ให้เกิดขึน้ จริงแล้ว
ในการประชุมสมัชชาพรรคเมื่อ 15 ธันวาคม 2561 ที่ให้
ประชาชนผู้เป็นเจ้าของพรรคใช้สิทธิในการเลือกตั้งคณะ
กรรมการบริ ห ารพรรค คณะกรรมการสรรหาผู ้ ส มั ค ร
รับเลือกตั้ง คณะกรรมการวินัยและจริยธรรมของพรรค
ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัคร ส.ส. สมาชิกพรรค
แต่ ล ะจั ง หวั ด ทั่ ว ประเทศ ได้ ร ่ ว มกั น ท� ำ ไพรมารี โ หวต
เพือ่ ออกเสียงว่า พรรคควรส่งบุคคลใดลงสมัครรับเลือกตัง้
ในนามพรรค แสดงให้เห็นว่า พรรครวมพลังประชาชาติไทย
คือพรรคที่ประชาชนมีอ�ำนาจสูงสุดในการควบคุมการ
บริหารพรรคอย่างแท้จริง” ลุงก�ำนันย�้ำปณิธานที่เป็น
เข็มทิศการท�ำหน้าที่โค้ชหรือพี่เลี้ยงให้กับพรรครวมพลัง
ความเป็นเจ้าของพรรค ประการส�ำคัญอีกประการหนึง่
ประชาชาติไทย
คือ เงินทุนค่าใช้จา่ ยของพรรคมาจากประชาชนทัง้ สิน้ เริม่
ด้วยผูก้ อ่ ตัง้ 602 คน ลงขันกันคนละ 50,000 บาท ได้เงินรวม
สามสิบล้านหนึง่ แสนบาทเป็นทุนประเดิมในการตัง้ พรรคนี้
จากนัน้ สมาชิกพรรคร่วมกันบริจาคคนละ 1 บาท ต่อวัน

4. การปฏิรปู เพือ่ แก้ไขปัญหาความเหลือ่ มล�ำ้ ในสังคม
ภายใต้แนวทางการขับเคลื่อนในเรื่องการปฏิรูปการศึกษา 
ปฏิรูปการสาธารณสุข-ปฏิรูปสังคม เพื่อน�ำไปสู่การยก
ระดับคุณภาพชีวิต, ยกระดับรายได้ของพี่น้องประชาชน
การดูแลแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของชาวบ้าน
5. ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ
การปฏิรูปต�ำรวจ

เสียงนกหวีดดัง

เลือกรวมพลังประชาชาติไทยทุกเขต
การขับเคลื่อนเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายของการปฏิรูป
ไม่ใช่เรื่องที่ท�ำได้ง่ายๆ มีแรงต้านจากฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับ
การปฏิรูป เพราะเกรงจะเสียอ�ำนาจ ในขณะที่นักการเมือง
ทั่วไป ก็ไม่แสดงความกระตือรือร้นในการที่จะปฏิรูป
เปลี่ยนแปลงประเทศ
ในการเลือกตั้งครั้งนี้ พรรครวมพลังประชาชาติไทย
ส่งผูส้ มัครลงรับเลือกตัง้ ส.ส. ระบบเขตครบ 350 เขตและ
ผูส้ มัคร ส.ส. ระบบบัญชีรายชือ่ อีก 150 คน เป็นชาย 75 คน
หญิง 75 คน แสดงให้เห็นถึงหลักการส�ำคัญของพรรคในเรือ่ ง
การให้ความเท่าเทียมทางการเมืองระหว่างหญิงและชาย
โดยพรรคจัดท�ำบัญชีรายชื่อผู้สมัครหญิง-ชายสลับเรียง
ล�ำดับกัน ดังนัน้ ส.ส. แบบบัญชีรายชือ่ ของพรรคจะมีหญิง
ชีวิตประชาชน มุ่งมั่นสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ และชายจ�ำนวนเท่ากัน
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
การสนั บ สนุ น จากประชาชนผู ้ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
ส�ำหรับปณิธานทางการเมืองในการท�ำพรรครวมพลัง เลือกตั้ง จะท�ำให้พรรครวมพลังประชาชาติไทยเดินหน้า
ประชาชาติไทยให้เป็นพรรคของประชาชน ลุงก�ำนัน ย�ำ้ ว่า  สานเจตนารมณ์ ข องมวลมหาประชาชนในการปฏิ รู ป
ประชาชนหลายล้านคนที่เคยออกมาร่วมต่อสู้เคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลงประเทศได้ส�ำเร็จ และท�ำพรรคการเมืองของ
ทางการเมืองกับ กปปส.เมือ่ ช่วงปี 2556-2557 ต้องการเห็น ประชาชนให้เป็นพรรคที่รับใช้มวลมหาประชาชนได้อย่าง
การปฏิรูปประเทศ โดยเฉพาะการปฏิรูปใน 5 เรื่องส�ำคัญ มีประสิทธิภาพ
ยึดมั่น 7 อุดมการณ์ 5 ปฏิรูป
ท่านพุทธทาส ให้หลักคิดที่สะเทือนลือลั่นในแวดวง ประกอบด้วย
เสมือนหนึง่ ว่า วันนีเ้ ป็นวันทีเ่ สียงนกหวีดดังขึน้ อีกแล้ว
1. การปฏิรูปการเมือง คือต้องท�ำการเมืองให้เป็น มวลมหาประชาชนและพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนจะ
การเมืองครั้งหนึ่งว่า  “หากไม่มีศีลธรรมเป็นพื้นฐานแล้ว
ระบบประชาธิปไตยนัน่ แหละจะเป็นระบบทีเ่ ลวร้ายทีส่ ดุ ” การเมืองที่ดี เป็นการเมืองเพื่อประชาชน เป็นการเมือง ออกมาแสดงพลังแห่งความรักชาติ
สมาชิ ก ของพรรครวมพลั ง ประชาชาติ ไ ทยทุ ก คนจึ ง จะ เพื่อประเทศไทยอย่างแท้จริง และต้องเป็นประชาธิปไตย รักประเทศไทยอีกครัง้ คราวนีไ้ ม่ใช่
ยึดมั่นใน 7 อุดมการณ์ คือ จงรักภักดีและพิทักษ์ปกป้อง ทีส่ มบูรณ์อนั มีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นพระประมุขเท่านัน้ การเดินลงท้องถนน แต่เราจะปฏิรปู
2. การปฏิรูปกระบวนการ วิธีการ และระบบในการ เปลี่ยนแปลงประเทศด้วยการเดิน
สถาบันพระมหากษัตริย์ ยึดมั่นประชาธิปไตยที่สอดคล้อง
กับหลักศาสนาหรือธรรมาธิปไตย เป็นพรรคการเมือง แก้ไขป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นให้ได้ผลอย่างจริงจัง
เข้าคูหาเลือกตั้ง
3. การปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินโดย
ของประชาชน มุ่งมั่นปฏิรูปเปลี่ยนแปลงประเทศไปสู่
ความดีงามในทุกด้าน รักชาติ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย เฉพาะอย่างยิ่ง การโอนอ�ำนาจจากส่วนกลางไปสู่ท้องถิ่น
กาพรรครวมพลังประชาชาติไทย
นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาเป็น ให้ จั ง หวั ด เป็ น องค์ ก รปกครองท้ อ งถิ่ น รู ป แบบพิ เ ศษ
ทุกเขตเลือกตั้งทั่วประเทศ !!!
หลักชัยในการพัฒนาประเทศ ยกระดับรายได้และคุณภาพ เป็นจังหวัดของประชาชน
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“ลุงก�ำนัน” น�ำประสบการณ์ 37 ปี
ทางการเมืองพาคนธรรมดาสร้างชาติ

การเปิดใจของลุงก�ำนันบนเวทีปราศรัยใหญ่ครั้งแรก
ของพรรครวมพลังประชาชาติไทย เมือ่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์
2562 ที่ ตลาดปัฐวิกรณ์ เขตบึงกุ่ม ยังยืนยันจุดยืนเหมือน
ที่พูดบนเวที กปปส. เมื่อกว่า 5 ปีที่แล้ว

น�ำประสบการณ์

ต่อจากหน้า 1
“เวลานีผ้ มอายุ 70 ไหว้พระสวดมนต์ วิงวอนขอพรพระ
“ผมไม่ใช่คนที่อยู่เบื้องหลังพรรคการเมืองนี้ แต่ผม ขอมีชีวิตอยู่ต่ออีก 10 ปี เพื่อสร้างพรรคของประชาชน
จะยืนเคียงข้างประชาชนผู้มีอุดมการณ์ และไม่สนใจ พรรคนีใ้ ห้ ยงิ่ ใหญ่ ในการเลือกตัง้ สมัยที่ 3 นับจากนี้ เชือ่ มัน่ ว่า
ค�ำวิจารณ์ เพราะผมไม่ลงสมัครรับเลือกตั้ง แต่อาสาเป็น พรรครวมพลั ง ประชาชาติ ไ ทยจะได้ เ ป็ น แกนน� ำ จั ด ตั้ ง
ผู้รับใช้ของประชาชน ผมจะเอาความรู้และประสบการณ์ รัฐบาลแน่นอน”
ทีเ่ คยเป็นนักการเมืองมากกว่า 37 ปี ช่วยตัง้ พรรคการเมือง
นั่นคือความมุ่งมั่นของลุงก�ำนัน !!
ของประชาชนพรรคเดี ย วของประเทศไทยให้ เ กิ ด ขึ้ น
ให้ได้ ลุงก�ำนันประกาศกลางงานประชุมพรรคครั้งแรกที่ จุดยืนไม่เปลี่ยนแปลง
มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2561
“ ไม่ลงสมัคร ส.ส.-ไม่รับต�ำแหน่งการเมือง”
“ผมคิดถึงคนทีเ่ สียชีวติ ผมนึกถึงประชาชนผูเ้ สียสละ
การไม่มชี อื่ ของ ลุงก�ำนัน ลงสมัคร ส.ส. ทัง้ ระบบบัญชี
ตัวเองเพื่อประเทศชาติ ที่ใฝ่ฝันที่จะเห็นประเทศนี้เป็น รายชือ่ และระบบเขตในนามพรรครวมพลังประชาชาติไทย
ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ ที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระ ไม่มชี อื่ ในกรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการใดๆ ในพรรค
ประมุข ใฝ่ฝนั ทีจ่ ะเห็นประเทศเป็นประเทศของคนไทยทีใ่ ช้ ยืนยันชัดเจนว่า ลุงก�ำนัน มีบทบาทชัดเจนในพรรครวมพลัง
ชีวติ ร่วมกันอย่างคนทีร่ คู้ ณุ ค่าของแผ่นดิน คนไทยเหล่านัน้ ประชาชาติไทย คือ เป็นโค้ช หรือ เป็นพี่เลี้ยงเท่านั้น
เสียสละออกเงินส่วนตัว เสียสละความสุข นอนกลางดิน
นีค่ อื การยึดมัน่ ในค�ำพูดทีใ่ ห้ไว้กบั มวลมหาประชาชน
กินกลางถนน ถูกยิง ถูกขว้างระเบิด เจ็บเป็นพัน ตายหลายสิบ
ผมอยากให้คนเหล่านั้นได้เห็น วันที่พวกเราร�ำลึกถึงเขา 
ด้วยความเคารพในความเสียสละ และในวันทีเ่ ราลุกขึน้ มา
เพื่อสืบสานปณิธานพี่น้องผู้เสียสละเหล่านั้น”
ค�ำกล่าวจากหัวใจของลุงก�ำนัน เป็นข่าวใหญ่พาดหัว
หนังสือพิมพ์ทุกเล่ม ออกทีวีทุกช่อง วิทยุทุกคลื่น !
“สุเทพ” ร�ำ่ ไห้ นึกถึงคนตาย ลัน่ ร่วมก่อตัง้ พรรคเคียง
ข้างประชาชน-สปริงนิวส์
“สุเทพ”หลั่งน�้ำตากลางที่ประชุม “รปช.” ขอเป็น
ผู้รับใช้ประชาชน เมินเสียงโจมตีตระบัดสัตย์-วอยซ์ ทีวี
“สุเทพ” หลัง่ น�ำ้ ตา ลัน่ “ไม่ลงเลือกตัง้ ขอเป็นผูร้ บั ใช้
ประชาชน”-นสพ.โพสต์ทูเดย์
สื่อมวลชนให้ความสนใจติดตามข่าว ลุงก�ำนันและ
พรรครวมพลังประชาชาติไทยก็เพราะ ลุงก�ำนัน เป็นตัวแปร
มีความส�ำคัญกับอนาคตการเมืองของประเทศ !
ถามว่า ภาระบนบ่าของลุงก�ำนัน คืออะไร ??
ตอบว่า คือการถือธงน�ำ 7 อุดมการณ์ 5 ปฏิรูป ตาม
เจตนารมณ์ของมวลมหาประชาชน ไปปักทีท่ ำ� เนียบรัฐบาล
ลุงก�ำนัน มีภาระ เป็นโค้ช เป็นพี่เลี้ยง พรรครวมพลัง
ประชาชาติ ไ ทยซึ่ ง หลอมรวมคนธรรมดาที่ มี เ ลื อ ดเนื้ อ
อุดมการณ์เดียวกันมาร่วมสานต่อเจตนารมณ์ของมวลมหา
ประชาชน เพื่อปฏิรูปเปลี่ยนแปลงประเทศให้ดีขึ้น
วันนี้แม้จะเจียมตัวว่า  พรรครวมพลังประชาชาติไทย
ยังไม่ใช่พรรคใหญ่ที่จะมีคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งหรือมาก
พอที่จะเป็นแกนน�ำจัดตั้งรัฐบาล
แต่ในทางการเมืองและสื่อมวลชนล้วนให้น�้ำหนัก
ลุ ง ก� ำ นั น และพรรครวมพลั ง ประชาชาติ ไ ทยในฐานะ
ตัวแปรส�ำคัญที่จะชี้อนาคตทางการเมืองหลังการเลือกตั้ง
24 มีนาคม 2562

หลายล้านคนและผูค้ นในสังคมว่า จะไม่ลงสมัครรับเลือกตัง้
ไม่รับต�ำแหน่งทางการเมืองใดๆ อีกแล้ว
“พีน่ อ้ งทีม่ ใี จเป็นธรรมทัง้ หลาย โปรดพิจารณาว่า การที่
ผมจะช่วยให้ประชาชนมีพรรคการเมืองของประชาชน
ที่แท้จริง โดยผมไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรเลย มันเป็น
ความผิดด้วยหรือครับ จะมาบังคับไม่ให้ผมท�ำอะไรเลย
แล้วปล่อยให้บ้านเมืองเกิดความเสียหาย ผมยอมไม่ได้
หรอกครับ ผมเป็นคนไทยคนหนึ่ง ผมรักชาติ รักแผ่นดิน
ผมเห็นความเสียสละของประชาชน ช่วงออกมาต่อสู้
ในปี 2556-2557 ทุกข์ยากล�ำบาก เจอ M79 เจอแก๊สน�ำ้ ตา
เสียเลือดเนื้อ เสียชีวิต แล้วจะปล่อยให้คนชั่วทั้งหลาย
กลับมาปกครองบ้านเมืองโดยไม่ทำ� อะไรเลย เช่นนัน้ หรือจะ
ปล่อยให้เกิดวงจรอุบาทว์ทางการเมืองอีกหรือ ทัง้ ทีเ่ ห็นอยู่
แล้วว่า ถ้าเรารวมพลังของประชาชนคนไทย มาตัง้ พรรคการ
เมืองของประชาชน เราสามารถหยุดยัง้ วงจรอุบาทว์นนั้ ได้”
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พาคนธรรมดาสร้างชาติ
การขับเคลื่อนสานต่อ 7 อุดมการณ์ 5 ปฏิรูป ตาม
เจตนารมณ์ของมวลมหาประชาชน เพื่อเปลี่ยนแปลง
ประเทศ เป็นเรื่องที่ต้องใช้ศาสตร์ และศิลป์ ทางการเมือง
เป็นอย่างยิ่ง
นี่จึงเป็นบทบาทของลุงก�ำนัน !
ลุงก�ำนันมีประสบการณ์ทางการเมืองกว่า 37 ปี เป็น
อดีต ส.ส. จังหวัดสุราษฎร์ธานี 12 สมัย นับตัง้ แต่ปี 2522
มีบทบาทในสภาผูแ้ ทนราษฎรอย่างโดดเด่นทัง้ ในฐานะฝ่าย
รัฐบาลและฝ่ายค้าน เป็นอดีตแกนน�ำพรรคการเมืองที่มี
ประสบการณ์ร่วมวางยุทธศาสตร์การหาเสียง การเลือกตั้ง
และการวางนโยบายพรรค ผ่านการด�ำรงต�ำแหน่งส�ำคัญๆ
ในฐานะรัฐมนตรีกระทรวงใหญ่ๆ และรองนายกรัฐมนตรี
ในช่วงที่ประเทศเผชิญภาวะวิกฤติเผาบ้านเผาเมือง
ทุกประสบการณ์หล่อหลอมอยู่ภายในตัวลุงก�ำนัน
ครบเครื่อง !
ลุงก�ำนันเป็นตัวแปรส�ำคัญทางการเมือง แต่สิ่งแรก
ที่ท�ำ คือ ไปหาประชาชน !
ลุงก�ำนันพาคนธรรมดาสร้างชาติเดินคารวะแผ่นดินทัว่
ประเทศ แสดงความเคารพประชาชน ฟังปัญหา ความทุกข์
ของประชาชน ท�ำนโยบายพรรคเพื่อแก้ปัญหาประชาชน
ตามค�ำสั่งประชาชน
“เวลาผมออกไปเดิน ผมเห็นด้วยตาตนเองเลยครับ
เวลาจะมี ค นยกป้ า ย มี ค นแสดงอาการไม่ เ ห็ น ด้ ว ย
สื่อมวลชนจะมากันพร้อมเตรียมท�ำข่าว แล้วคนต่อต้านก็
แสดงท่าที 2-3 นาที สื่อก็ไปออกข่าว แต่ผมก็ไม่ว่าอะไร
ยิง่ ด่าผมยิง่ เดิน โดยทีส่ อื่ ไม่ได้สนใจเลยว่า อีกหลายชัว่ โมง
ที่ผมเดินไปพบประชาชน ผมได้ท�ำอะไร ผมพบประชาชน
อย่างไร ประชาชนต้อนรับอย่างไร”
ลุงก�ำนัน รู้ดีว่า การท�ำการเมืองให้เป็นของประชาชน
ไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องอาศัยความเพียร อดทนต่อความไม่ดี
เรื่องไม่ดี ต้องอาศัยความตั้งใจ หรือ ปณิธานแน่วแน่ และ
ต้องอาศัยความพยายามที่จะลงมือท�ำ ปฏิบัติ ให้ส�ำเร็จ
เสียง“ลุงก�ำนันสู้ๆ” ที่กึกก้องไม่เคยเลือนหายไปจาก
หัวใจ ลุงก�ำนัน จึงเดินต่อไป
เดินบ�ำเพ็ญเพียรทางการเมือง !!

เชื่อมั่นในพลังของประชาชน

ลุงก�ำนัน เป็นก�ำนันเมือ่ อายุ 25 ปี เป็น ส.ส.ตัง้ แต่อายุ
29 ปี เป็นนักการเมืองมาตลอดชีวิต แม้ไม่ใช่นักการเมือง
ทีย่ งิ่ ใหญ่ แต่มปี ระชาชนในหัวใจเสมอ ตลอดชีวติ การเมือง
เคยท�ำเรื่องที่ถูกใจประชาชนบ้าง ขัดใจประชาชนบ้าง
แต่สงิ่ หนึง่ ทีไ่ ม่เคยท�ำคือ ทุจริตคอร์รปั ชัน่ โกงประเทศชาติ
โกงประชาชน
“ผมได้พบประชาชนทีเ่ คยออกมาต่อสูร้ ว่ มกัน เขาก็ให้
ก�ำลังใจผม บอกว่าลุงก�ำนันอย่าได้ทอ้ ถอย เราเคยร่วมเป็น
ร่วมตายกันมา เราไม่ทิ้งกัน เราเข้าใจลุงก�ำนันว่า ไม่ได้ท�ำ
เพือ่ ตัวเอง ขอให้สตู้ อ่ ไป ผมก็ยนื ยันสูต้ อ่ ไป และขอยืนยัน
สู้ไม่ถอย เพื่อให้มีพรรคการเมืองของประชาชนที่แท้จริง
เกิดขึ้นให้ได้
ผมเชื่อมั่นในพลังของประชาชน ผมศรัทธา  เทิดทูน
หัวใจที่เสียสละของประชาชน ผมเห็นแล้วว่าพลังของ
ประชาชนยิ่งใหญ่ ความรักชาติรักแผ่นดินของประชาชน
ยิง่ ใหญ่ จากการร่วมใจกันของประชาชนเมือ่ ปี 2556-2557
ตอนเคลื่อนไหว กปปส.”

ถ้าพีน่ อ้ งเห็นด้วย ศรัทธากับการมีพรรคการเมือง
ของประชาชนก็ขอให้มาร่วมกันคนละไม้คนละมือ
ปากต่อปาก แขวนนกหวีดไว้ในใจ แล้วออกมาช่วยกัน
ออกเสียง กาบัตรเลือกพรรครวมพลังประชาชาติไทย
ทุกเขตเลือกตั้ง
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เดินไปข้างหน้ากับประชาชน
“หม่อมเต่า”ผู้ไม่เคยอ่อนข้อต่ออธรรม
ต่อจากหน้า 1
จากจุดเริ่มต้นในฐานะข้าราชการกระทรวงการคลัง
ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล หรือหม่อมเต่า  ได้พบ ดร.ป๋วย
อึ๊งภากรณ์ ซึ่งเป็นทั้งเจ้านาย และคนที่ปลูกฝังความคิด
ให้คิดไกล มองไกล ไม่ใช่มองอะไรแค่วันพรุ่งนี้แต่ต้อง
มองไปอีก 10 ปีข้างหน้า  ซึ่งเป็นนิสัยที่ติดตัวมารวมถึง
แนวคิดอุดมการณ์ “จงท�ำดี จงท�ำดี จงท�ำดี” ไม่อ่อนข้อ
ต่ออธรรม และความเท็จ
“ตอนเป็นอธิบดีกรมบัญชีกลาง ผมเป็นคนที่เคย
ยึดทรัพย์ ส.ส.ในอดีต บางคนยึดสองหน พอปล่อยไป
แล้วมาเป็นอธิบดีกรมสรรพากรก็ยดึ ใหม่ พวกนักการเมือง
ก็แค้นใจ เขาถามว่า คุณเป็นเดือดเป็นร้อนอะไร ท�ำไมโหดร้าย
ทารุณอย่างนี้ ผมก็บอกไม่รู้สิ ผมมันพวกท�ำอะไรแล้วต้อง
ท�ำให้ถึงที่สุด”
หม่อมเต่า มีสไตล์การท�ำงานแบบ จริงจัง มุง่ เป้า VERY
TARGET ORIENTED สมัยรับราชการ จะสื่อสารกับคน
ท�ำงานร่วมกันว่า “ผมไม่ชอบท�ำงานกับคนชั่ว”
การเป็นข้าราชการในยุคสร้างชาติ จึงมีส่วนร่วมและ
บทบาทในหลายโครงการพัฒนาประเทศ อาทิ อายุ 23-24 ปี
ต้องบินไปเจรจากู้เงินธนาคารโลกมาสร้างเขื่อนสิริกิติ์
มีส่วนในการก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิ และโครงการ
อีสเทิร์นซีบอร์ด
เส้นทางชีวิตราชการไต่เต้าไปจนระดับสูงสุดคือปลัด
กระทรวงการคลัง ก่อนจะได้รบั แต่งตัง้ เป็นผูว้ า่ การธนาคาร
แห่งประเทศไทย

ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล
ประวัติ
การศึกษา

HARROW SCHOOL, UNITED KINGDOM
UNIVERSITY OF CAMBRIDGE
(ปริญญาตรี เกียรตินิยม)
(B.A. (HONS) MECH.ENGINEERING AND
ECONOMICS)
JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF
GOVERNMENT,
HARVARD UNIVERSITY
(ปริญญาโท ทาง PUBLIC ADMINISTRATION)
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 31

การท�ำงาน

อธิบดีกรมสรรพากร

ไม่ถึง 10 วินาที !

ตัดสินใจเป็นหัวหน้าพรรครวมพลังประชาชาติไทย
การขับเคลือ่ นประเทศต้องมาจากการเมือง หม่อมเต่า
ใช้เวลาตัดสินใจไม่ถงึ 10 วินาทีตอบรับค�ำเชิญของลุงก�ำนัน
ตกลงรับต�ำแหน่งหัวหน้าพรรครวมพลังประชาชาติไทย
ลุงก�ำนันเคยเล่าว่า เหตุผลส�ำคัญที่หม่อมเต่าตัดสินใจ
รับต�ำแหน่งหัวหน้าพรรค เพราะในชีวิตไม่เคยคาดคิดว่า
จะเห็นพลังของประชาชนที่รักชาติรักแผ่นดิน กล้าเสีย
สละมากมายเหมือนการต่อสู้ของมวลมหาประชาชนเมื่อ
ปี 2556-2557
หม่อมเต่า ออกตัวว่า การตัดสินใจมาสูก่ ารเมืองครัง้ นี้
ไม่ได้มองว่าตัวเองเป็น “ฮีโร่” เพียงแค่ตอ้ งการจะมาช่วย
ประเทศไทย ซึง่ แต่ละคนก็มวี ถิ ที างการช่วยทีแ่ ตกต่างกัน
ออกไปไม่เหมือนกัน แล้วแต่ฐานะ การศึกษา  ความคิด
ส่วนตัว ซึ่งส่วนตัวก็ชอบสไตล์การท�ำงานของลุงก�ำนัน
“กัดไม่ปล่อย ต่อยไม่เลิก” เพราะเป็นคนนิสัยเหมือนกัน
แต่ไม่ได้หมายความว่าต้องคิดอะไรเหมือนกัน
“มาคิดดูว่าช่วยอะไรได้ไหม ซึ่งคิดว่าช่วยได้เพราะน่า
จะบาลานซ์การท�ำงานได้ดี ท่านก็ท�ำของท่านไป ผมก็ท�ำ
ของผมคู่กันไป ไม่ใช่ทางเดียวกัน ก่อนหน้านี้เราก็ดูว่า
ก�ำนันท�ำอะไรมามากจากสายการเมืองท้องถิ่นอยากให้
ท้องถิ่นได้อย่างนั้นอย่างนี้ ผมมาจากสายบริหารประเทศ
ที่จะเสริมกันได้”

นโยบายแก้เศรษฐกิจชาวบ้าน

JUST THE WAY TO DO IT.

ก่อนเข้าสูถ่ นนการเมือง หม่อมเต่าเคยวิจารณ์วา 
่ มีแต่
พรรคการเมืองซึง่ ใช้นโยบายทีไ่ ม่ดกี บั ประเทศในระยะยาว
แน่นอนระยะสั้นประชาชนอาจชอบใจ ติดใจ แต่นโยบาย
ที่ดี 1 วัน ไม่เกิดผลอะไร มันต้อง 5 ปี 10 ปี
จากแนวนโยบายทั้งหมดของพรรครวมพลังประชา
ชาติไทย สามารถสรุปเป็นแนวคิดทีส่ ำ� คัญ คือ DEVOLUTION
หรือทีห่ ม่อมเต่า เรียก “กลับอ�ำนาจสูท่ อ้ งถิน่ ” ดังจะเห็นว่า
แต่ละเรือ่ งหลักใหญ่อยูท่ กี่ ารกระจายอ�ำนาจไปยังพืน้ ที่ ให้มี
อ�ำนาจการบริหาร การตัดสินใจไม่ใช่รวมอยู่ที่ส่วนกลาง
เช่นเดียวกับเรื่องต�ำรวจที่จะต้องลงไปสู่ท้องถิ่น จะมีบาง
หน่วยที่ต้องเป็นต�ำรวจส่วนกลาง แต่โดยภาพรวมจะต้อง
ไปอยู่กับท้องถิ่น และท�ำให้เป็นต�ำรวจของประชาชน
“ทีผ่ า่ นมาจะเห็นว่าเราใช้คำ� ว่าขึน้ โรงพัก ซึง่ ภาษาไทย
มีแค่ขึ้นศาลกับขึ้นโรงพัก โดยศาลยังเข้าใจได้เพราะมี
อ�ำนาจสั่งจ�ำคุกประหารชีวิต แต่โรงพักเราต้องเปลี่ยนให้
เป็นเข้าโรงพัก ท�ำให้ต�ำรวจเป็นเพื่อนประชาชน”
ส�ำหรับเรื่องเร่งด่วน หม่อมเต่ากล่าวว่า  ต้องจัดให้มี
โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ๆ เกิดขึ้น โดยก�ำหนดให้มีการ
ท�ำงาน 2 กะ เพื่อให้เกิดการจ้างงานตลอด 24 ชั่วโมง
ท� ำ ให้ เ กิ ด การซื้ อ ขายรวมถึ ง การผลิ ต วั ส ดุ เ พิ่ ม ขึ้ น ทั น ที
ท�ำให้มีเงินกระจายไปสู่ประชาชนในพื้นที่อย่างรวดเร็ว
ความตั้งใจของหม่อมเต่า  กับการน�ำพรรครวมพลัง
ประชาชาติไทย ซึ่งชูธง 7 อุดมการณ์ 5 ปฏิรูปก็คือ ต่อไป
การพัฒนาประเทศต้องให้ประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วม ช่วย
ระดมสมองในลักษณะ SYMPOSIUM เพื่อให้การพัฒนา
ตอบสนองปัญหาและกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง โดยเฉพาะ
ปัญหาเศรษฐกิจชาวบ้าน

ประชาชนต้องร่วมก�ำหนด
หม่อมเต่า กล่าวว่า พรรคมีคนท�ำงานในต�ำแหน่งต่างๆ
ครบถ้วนอยูแ่ ล้ว มีคนเก่งๆ หลายคน เราก็เข้าไปดูวา่ จะช่วย
อะไรได้ หากไม่อยากเข้ามาก็จะไม่เข้ามาแต่แรก แต่เมื่อ
เข้ามาแล้วก็ต้องดูว่าท�ำอะไรได้ ช่วยอะไรได้
อย่างแนวนโยบายของพรรคทีม่ คี ณะท�ำงานจัดท�ำ เราก็
มาดูบางเรื่องเช่น ราคาสินค้าการเกษตร ไทยผลิตและ
ส่งออกสินค้าเกษตรจ�ำนวนไม่นอ้ ย แต่ถกู ก�ำหนดราคาจาก
ต่างประเทศ ท�ำให้เราต้องถอยออกมาดูวา่ ราคาทีส่ งู ขึน้ นัน้
มาจาก โลจิสติกส์ มาร์เก็ตติ้ง เราก็ควรจะท�ำให้โลจิสติกส์ ช่วยกันท�ำให้ประเทศเดินไปข้างหน้า
มาร์เก็ตติ้ง ดีขึ้น เพื่อท�ำให้เกษตรกรได้เงินเพิ่มขึ้น ซึ่งเรา 24 มีนาฯ กาพรรครวมพลังประชาชาติไทย
หม่อมเต่า กล่าวว่า จุดเด่นของพรรครวมพลังประชา
ไม่ได้ไปพูดว่า อะไรท�ำได้ไม่ได้ เพียงแต่บอกวิธีที่จะท�ำได้
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ชาติไทย อยู่ตรงที่การบริหารงานด้วยคนรุ่นใหม่ เป็นคน
ที่มีความสามารถ มีความตั้งใจดี ซึ่งรวมกันได้เพราะ
กระบวนการของ กปปส. ที่ต้องบริหารจัดการคนที่มีเป้า
หมายร่วมกัน แม้จะไม่ใช่คนพวกเดียวกัน บางคนเกลียด
กันแต่ก็เดินไปที่เดียวกัน พอถึงจุดแรกบางคนพอใจแล้ว
ก็ไปทางอื่น บางคนก็ไปต่อเพื่อน�ำไปสู่ความเปลี่ยนแปลง
จนน�ำมาสู่การพัฒนาเป็นพรรคของประชาชนอย่างแท้จริง
ดังจะเห็นว่า  ลุงก�ำนันก็มีหนึ่งเสียง หัวหน้าพรรคก็มีหนึ่ง
เสียง สมาชิกพรรคก็มคี นละหนึง่ เสียง ทีผ่ า่ นมาได้มกี ารลง
คะแนนพร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วเรื่อง
การมีสว่ นร่วมในการท�ำงานกับพรรค ตอนนีอ้ าจเป็นแค่จดุ
เริ่มต้นที่ต่อไปจะพัฒนาให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทั้ง
เลือกผู้สมัคร กรรมการบริหาร ก�ำหนดนโยบาย
หัวหน้าพรรครวมพลังประชาชาติไทย กล่าวว่า ตอนนี้
ถึงเวลาที่จะเดินไปสู่แนวคิด “คนธรรมดาสร้างชาติ”
ประชาชนคนทั่วไป 40 ล้านคน จากภาคส่วนต่างๆ
ที่สามารถดึงมาเป็นพลังร่วมขับเคลื่อน ขึ้นอยู่กับความ
สามารถว่าจะอธิบายแนวคิดนี้ให้ประชาชนเห็นด้วยกับ
แนวนโยบายด้านต่างๆ และลงคะแนนให้ในการเลือกตั้ง
ได้หรือไม่
ทั้งนี้ผู้สมัคร ส.ส.ของพรรครวมพลังประชาชาติไทย
ถือเป็น 1 ใน 2 พรรคทีส่ ง่ ครบ 500 คน และหากพิจารณา
รายชื่อจะเห็นว่า  บางคนอายุ 25 ปี แต่ก็เป็นคนเก่ง
ผูส้ มัครของพรรค มีความหลากหลายทัง้ เพศ อายุ ซึง่ ทัง้ หมด
สะท้อนให้เห็นถึงการเป็นพรรคการเมืองของประชาชน
อย่างแท้จริง
หม่อมเต่า  กล่าวว่า  การเมืองจ�ำเป็นส�ำหรับประเทศ
ก่อนหน้านี้มีเพื่อนก๊วนกอล์ฟ คนหนึ่งที่ชอบด่านู่นด่านี่
ทุกอาทิตย์ วันหนึ่งทนไม่ไหวก็บอกเขาว่า  ถ้าไม่ชอบไม่
ไปลงมือแก้ไข ไปลงการเมืองหรือไม่เอาก็ไปช่วยเขาแจก
ใบปลิว ซึง่ เขาตอบกลับมาทีท่ ำ� ให้ตะลึงคือบอกว่า คนไทย
มีสิทธิที่จะด่าอะไรทุกอย่างโดยไม่ต้องท�ำอะไร
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• จัดท�ำฐานข้อมูลภาษีครบถ้วนทุกผู้เสียภาษี
และไม่ซ�้ำซ้อน
• รวมภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเข้ากับภาษี
นิติบุคคล โดยให้เสียภาษีเพียง 10%
เมื่อได้รับเงินปันผล และขอคืนได้
ถ้าอัตราภาษีส่วนตัวไม่ถึง เพื่อส่งเสริมให้ท�ำงาน
ในรูปแบบนิติบุคคล
• ให้บริษัทที่ถือหุ้นในอีกบริษัทเกิน 25%
ไม่ต้องเสียภาษี
ส�ำหรับเงินปันผลที่ได้รับ เพื่อให้มีบริษัทลูกได้
• ให้สตรีเป็นสมุห์บัญชีได้
• กระจายส�ำนักงานสรรพากรพืน้ ที่ ไปทัว่ ราชอาณาจักร
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกผู้เสียภาษี

ปลัดกระทรวงการคลัง

• ออกระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย
การรับส่งข่าวสารด้วยระบบคอมพิวเตอร์
(FINANCE MAIL SYSTEM : FINMAIL)
พ.ศ. 2539

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

• น�ำระบบ INFLATION TARGETING มาใช้
• ก�ำหนดให้ระบบการอนุมัติการกู้เงิน
ของธนาคารพาณิชย์ ต้องมี 2 ลายเซ็น
• ตั้งคณะกรรมการนโยบายการเงิน โดยมีเอกชน
ร่วมเป็นกรรมการ
• ให้สตรีใส่กางเกงขายาวมาท�ำงานใน ธปท. ได้

ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ

• เป็นปีเดียวที่ ขสมก. มีก�ำไร และจ่ายเงินโบนัส
ให้พนักงานได้
• น�ำรถแก๊ส NGV มาใช้
• จัดท�ำระบบโฆษณาภายนอกตัวรถ
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/MOMTAU/

“มันก็จริงและหลายคนก็คิดอย่างนั้น แต่หากเป็นฝรั่ง
ไม่ได้นะ หากเขาไม่ชอบอะไรก็ต้องไปท�ำสิ ผมไปเรียน
เมืองนอกตัง้ แต่สบิ กว่าขวบก็ตดิ วิธคี ดิ อะไรมาเยอะ พยายาม
จะหนีกห็ นีไม่พน้ เพราะเป็นนักเรียนนอกก็คดิ แบบนักเรียน
นอก เรื่องนี้สะท้อนสัจธรรมหลายอย่างว่า  เราควรจะเป็น
สังคมที่ต้องช่วยกันท�ำให้ประเทศเดินไปข้างหน้า  ไม่ใช่
เอาแต่ด่าว่า ประเทศไทยแล้วพากันไปเที่ยวเมืองนอก”
24 มีนาคม 2562 หม่อมเต่า
ชวนประชาชนออกมาช่วยกัน
ท�ำให้ประเทศเดินไปข้างหน้า
ด้ ว ยการเข้ า คู ห า กาพรรค
รวมพลั ง ประชาชาติ ไ ทย
ทุกเขตเลือกตั้ง

รวมพลังประชาชาติไทย 5

ขุนพล

พรรครวมพลังประชาชาติไทย
สานต่อเจตนารมณ์ปฎิรูปเปลี่ยนแปลงประเทศ

อดีตขุนศึกการข่าว
ร่วมสานจิตวิญญาณ
กปปส.

พล.ท.นันทเดช เมฆสวัสดิ์
หนึ่งในเจตนารมณ์ส�ำคัญ
ของมวลมหาประชาชน
เมื่อ พ.ศ. 2556-2557 คือ
ปฏิรูปกิจการต�ำรวจ

ทวีศักดิ์ ณ ตะกั่วทุ่ง
เลขาธิการพรรครวมพลังประชาชาติไทย ผูอ้ ยูใ่ นวิชาชีพกฎหมายมายาวนานกว่าสีท่ ศวรรษ เคยเป็นอัยการที่
คุน้ เคยกับงานต�ำรวจ และเมือ่ มาเป็นทีป่ รึกษากฎหมาย/ทนายความ ก็วนเวียนอยูก่ บั กระบวนการยุตธิ รรมตลอดมา
ยืนยันว่า การปฏิรปู กิจการต�ำรวจต้องถือเป็นวาระแห่งชาติอนั มุง่ หมายให้ตำ� รวจมีศกั ดิศ์ รีและเป็นทีย่ อมรับนับถือ
ของประชาชน ในฐานะต้นทางแห่งกระบวนการยุติธรรม ถ้าเริ่มออกเดินผิดตั้งแต่ต้นทาง ก็ยากที่จะเกิดความ
ยุติธรรมอันบริสุทธิ์ในปลายทาง
“พรรคเราจึงมีทงั้ อุดมการณ์และนโยบายทีจ่ ะด�ำเนินการปฏิรปู ให้บคุ ลากรต�ำรวจมีสวัสดิการทีด่ มี เี กียรติและ
ศักดิศ์ รี ในขณะเดียวกันต้องปฏิรปู องค์กร จากองค์กรรวมศูนย์ระดับชาติ (เป็นกองทัพที่ 4 มีการจัดหน่วย มีชนั้ ยศ
แบบทหาร ซึง่ เป็นเป้าหมายของการเข้าควบคุมครอบง�ำของผูม้ อี ำ� นาจทางการเมืองอย่างทีเ่ คยเป็นมา) เป็นหน่วย
งานภูมภิ าคระดับกองบังคับการเขต (กลุม่ จังหวัด) และกองบังคับการจังหวัดทีม่ ตี วั แทนภาคประชาชนเข้ามีสว่ น
ร่วมใน “ ก.ตร.” ระดับเขตและจังหวัด ให้ต�ำรวจใกล้ชิด และเป็นมิตรกับประชาชนอย่างแท้จริง”
เลขาธิการพรรครวมพลังประชาชาติไทย กล่าวว่า องค์กรส่วนกลางทีย่ งั คงเป็นระดับชาติ ยังได้แก่ กองบัญชาการ
อ�ำนวยการกลาง กองบัญชาการสืบสวนสอบสวนกลาง และ กองบัญชาการปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ

ผมตัดสินใจมาท�ำงานการเมืองเป็นครั้งแรกและคิดว่าคงครั้งสุดท้าย เพราะเห็นว่าการเคลื่อนไหวในรูปของ
กลุม่ พลังประชาชนนอกสภาฯ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาของประเทศไทยได้อย่างเด็ดขาด คงแก้ได้เป็นเพียงบางเรือ่ ง
เท่านัน้ เนือ่ งจากนักการเมืองไทยส่วนใหญ่เล่นการเมืองเพือ่ แสวงหาความร�ำ่ รวยและอ�ำนาจ ไม่ได้ทำ� งานการเมือง
เพือ่ ดูแลทุกข์สขุ ของประชาชนแต่อย่างใด นักการเมืองทีด่ จี งึ มีนอ้ ย ผมเห็นว่า เราควรหาทางตัง้ พรรคการเมืองเพือ่
เพิม่ เติมนักการเมืองทีด่ ใี ห้มจี ำ� นวนมากขึน้ ประกอบกับบทเรียนทีไ่ ด้จากการจัดตัง้ เป็นกลุม่ ประชาชนนอกสภาฯ
นั้น พบว่าเมื่อประชาชนกดดันรัฐบาลจนไม่มีทางถอย รัฐบาลก็หันมาตอบโต้ด้วยความรุนแรง ท�ำให้ประชาชน
บาดเจ็บ-ตาย สถานการณ์แบบนี้จึงเหลือเพียง 2 เส้นทางให้ประชาชนเลือก คือ
(1) พึ่งทหารเข้ามาท�ำรัฐประหารเพื่อยุติความรุนแรง ก่อนที่ประชาชนจะเสียชีวิตเพิ่มขึ้น หรือ
(2) ใช้พลังประชาชนเข้าโค่นล้มรัฐบาล ซึง่ ชนะแน่นอน แต่ความรุนแรงก็จะขยายตัวเป็นการจลาจลขึน้ ทัว่
ประเทศเพื่อต่อต้านรัฐบาล แม้ประชาชนจะชนะแต่ประเทศชาติจะเสียหายยับเยิน
บทเรียนจากการชุมนุมต่อต้านรัฐบาลของประชาชนในลักษณะนีเ้ กิดขึน้ มาแล้ว 3 ครัง้ ในรอบ 10 ปีทผี่ า่ นมา 
ซึ่งล้วนมีสาเหตุมาจาก “การทุจริต” ทุกครั้ง
ผมจะไม่พูดว่าใครผิดใครถูก ข้อเท็จจริงคงรู้กันดีอยู่แล้ว แต่ที่ส�ำคัญคือยอดประชาชนที่ออกมาชุมนุมของ
กปปส. ครัง้ ล่าสุดสูงนับล้านคน เป็นการชุมนุมทีม่ ปี ระชาชนเข้ามาร่วมมากทีส่ ดุ ในโลก ยอดคนมากมายขนาดนี้
ประกอบกับการกดดันของฝ่ายตรงข้ามด้วยอาวุธสงครามนานาชนิด ถ้าแกนน�ำ กปปส. ควบคุมมวลชนไม่ได้
หรือคิดจะเอาชนะด้วยวิธีการใช้ความรุนแรงแล้ว เพียงค�ำพูดเดียวก็จะชนะรัฐบาลยิ่งลักษณ์ได้ด้วย สองล้านมือ
สองล้านตีน แต่ความรุนแรงก็จะเกิดขึ้นต่อประเทศไทยแน่นอน บ้านเมืองพินาศแน่
ส่วนสาเหตุทกี่ ารเลือกตัง้ เกือบทุกครัง้ ทีค่ นเลวชนะนัน้ เป็นเพราะคนดีซงึ่ มีจำ� นวนมากว่าคนเลวหลายร้อยเท่า
มักจะ (1) อยู่เฉย หรือ (2) คนดีมักไม่สนใจการเมือง และเป็นคนซื่อสัตย์จึงถูกชักน�ำให้ไปสนับสนุนคนเลวได้
ง่ายขึ้น ดังนั้นผมจึงสมัครเข้าร่วมกลุ่มตั้งพรรครวมพลังประชาชาติไทย เพื่อจะส่งผู้สมัคร ส.ส. เป็นคนรุ่นใหม่
ให้มากทีส่ ดุ และพยายามวางแนวทางของพรรคฯ ให้เป็นพรรคการเมืองของประชาชนอย่างแท้จริง ซึง่ น่าจะเป็น
วิธีที่ดีกว่าต้องไปลงถนนประท้วงกันอีกแบบไม่รู้จบสิ้นครับ

ช่วยกันหยุดตัวร้ายเก่าและ
ตัวร้ายใหม่ไม่ให้ท�ำร้ายประเทศ

ทางที่เลือก มิใช่เพื่ออ�ำนาจ
แต่เพื่อประเทศชาติของเรา

ศ.(พิเศษ)ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์

รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร

นักวิชาการผู้มีบทบาทอย่างส�ำคัญอีกคนหนึ่ง ในการร่วมก่อร่างสร้างพรรครวมพลังประชาชาติไทย
ลุงก�ำนัน เคยพูดถึง ดร.เอนก ว่า  เป็นนักคิดที่ไม่ยึดติดกับต�ำราฝรั่ง มองหาแนวทางในการแก้ปัญหาของ
สังคมส่วนรวม โดยยึดถือเอาประโยชน์ของบ้านเมืองเป็นอันดับแรก ใช้เวลาทัง้ ชีวติ ศึกษาประวัตศิ าสตร์ของไทย
อย่างจริงจัง และมากพอทีส่ กุ งอมจนตกผลึกว่า สิง่ ทีท่ ำ� ให้คนไทยยังคงมีประเทศอยูไ่ ด้จนถึงทุกวันนี้ คือพระปรีชา
สามารถของบูรพกษัตริย์นับตั้งแต่ในอดีตมาจนถึงปัจจุบัน
ดร.เอนก กล่าวว่า  “ใครทุ่มเทกับการปฏิรูป คนนั้นย่อมเป็นพวกเรา”
ธงปฏิรูปของพรรคที่ ดร.เอนก เป็นก�ำลังหลักในการขับเคลื่อน คือ นโยบายจังหวัดของประชาชน และ
เศรษฐกิจชาวบ้าน
ดร.เอนก กล่าวว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ได้เป็นการต่อสู้ระหว่างฝ่ายประชาธิปไตยกับเผด็จการอย่างที่หลาย
พรรคพยายามปลุกกระแสเพื่อให้ประชาชนเข้าใจผิด แต่ในความเป็นจริง เป็นการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของ
ประเทศ  เพือ่ ไม่ให้ตวั ร้ายตัวเก่าและตัวร้ายใหม่กลับมามีอำ� นาจอีก เพราะคนพวกนีเ้ คยสร้างความเสียหายให้บา้ น
เมืองมากมายโดยเฉพาะเรือ่ งทุจริตคอรัปชัน่ หลายคนยังหลบหนีคดีไปอยูต่ า่ งประเทศ เย้ยหยันหลักนิตธิ รรมของ
ประเทศ ในทุกครั้งที่มีการเลือกตั้ง พวกเขาพยายามท�ำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้อ�ำนาจ ในขณะที่บางพรรคได้กระท�ำ
ในเรื่องที่ร้ายแรงมากเป็นเรื่องที่ทุกคนในประเทศนี้ได้รับรู้อย่างประจักษ์ เป็นเรื่องที่ไม่มีใครคาดคิดถึงแต่แสดง
ให้เห็นว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่การเลือกตั้งธรรมดา 
และไม่ได้มีแค่ตัวร้ายตัวเดิม แต่มีตัวใหม่ปรากฏขึ้นด้วยแล้ว ก�ำลังปลุกคนรุ่นใหม่ให้ขึ้นมาเป็นปรปักษ์
กับคนรุ่นเก่า  พรรคการเมืองของคนๆ นี้ ไม่ใช่พรรคเสรีนิยมหรือพรรคก้าวหน้า  โดยเนื้อหาแล้ว ไม่ต่างจาก
ตัวร้ายตัวเก่า ผมก็หวังว่าประชาชนจะเห็นมากขึ้นว่าพรรคนี้ธาตุแท้เป็นอย่างไร
“พรรครวมพลังประชาชาติไทยต้องการเสียงสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนในทุกเขตเลือกตั้งเพื่อให้ได้
จ�ำนวนผูแ้ ทนราษฎรมากเพียงพอเพือ่ หยุดยัง้ ตัวร้ายเก่าและตัวร้ายใหม่ไม่ให้กลับมาท�ำร้ายประเทศของเราอีก”
ดร.เอนกกล่าว

“ทางที่เลือก มิใช่เพื่ออ�ำนาจ แต่เพื่อประเทศชาติของเรา”
ประโยคสัน้ ๆ ทีถ่ กู ประกาศต่อหน้าพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในวันที่ รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชเู พชร
ยุติบทบาทการเป็นอาจารย์ ที่คร�่ำหวอดอยู่นานกว่า 20 ปี
“ผมเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งพรรครวมพลังประชาชาติไทย ผมเลือกเพราะผมมั่นใจว่านี่คือพรรคการเมืองของ
ประชาชนอย่างแท้จริง และเมื่อมีพรรคการเมืองของประชาชน ปัญหาของประชาชนก็จะได้รับการแก้ไข”
คือ ค�ำยืนยันถึงเหตุผลที่ รศ.ดร.จักษ์ เข้าร่วมท�ำงานทางการเมืองกับพรรครวมพลังประชาชาติไทย
เมื่อถูกถามถึงนโยบายทางการศึกษา รศ.ดร.จักษ์ อธิบายด้วยน�้ำเสียงมุ่งมั่นว่า 
“โครงสร้างการศึกษาเป็นปัญหาหลักประการหนึง่ ทีฉ่ ดุ รัง้ ระบบการศึกษาของไทย และปัญหาทางการศึกษา
เชื่อมโยงไปถึงปัญหาความเหลื่อมล�้ำ เพราะการศึกษาเป็นสิ่งส�ำคัญที่สุดในการพัฒนาคุณภาพคน สังคม และ
ประเทศชาติ เมือ่ ประกอบกับปัญหาอืน่ ไม่วา่ จะเป็นคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา การจ�ำกัดจ�ำนวนครูตอ่ นักเรียน
การจัดการศึกษาในพื้นที่ห่างไกล หรือนโยบายที่ออกมาไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง ยิ่งท�ำให้การศึกษา
ของเราขาดประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดความเหลื่อมล�้ำมาอย่างต่อเนื่อง”
รศ.ดร.จักษ์ ยืนยันถึงความจ�ำเป็นในการผลิตบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
“เมื่อตลาดแรงงานต้องการผู้มีทักษะในการท�ำงานสายอาชีวะมากกว่าผู้ที่จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา
การแก้ไขทีถ่ กู ต้องตรงจุด คือ การจัดให้มกี ารศึกษาในระบบอาชีวศึกษาให้เป็นมืออาชีพโดยให้เรียนฟรี มีคณุ ธรรม
จบแล้วมีงานท�ำ มีรายได้เพียงพอ ซึ่งนั่นคือหนึ่งในนโยบายทางการศึกษาของเรา”
“การศึกษาที่ดีมีคุณภาพ เป็นหนทางหลักในการลดความเหลื่อมล�้ำในสังคมและการพัฒนาประเทศ”
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