
	 แกนน�ำพรรคทีม่บีทบำทอย่ำงส�ำคญัในกำรก่อรปูและร่วมขบัเคลือ่น
พรรคกำรเมืองของประชำชน	 เพื่อภำรกิจปฎิรูปเปลี่ยนแปลงประเทศ
ท�ำกำรเมอืงให้เป็นของประชำชน	ปี	2557	ล้มระบอบทกัษณิได้	ปี	2559 
เสยีงประชำมตเิกอืบ	17	ล้ำนผ่ำนรฐัธรรมนญู	แต่ภำรกจิข้ำงหน้ำ	เลอืกตัง้ 

ขุนพลพรรครวมพลังประชาชาติไทย

คนธรรมดาสร้างชาติ

เดินคารวะแผ่นดิน 
เคารพต่อประชาชน

“ลุงก�านัน” สานต่อเจตนารมณ์มวลมหา 
ประชาชนโดยน�าพรรครวมพลังประชา 
ชาตไิทยท�าการเมอืงเพือ่พีน้่องประชาชน

	 “รกัชาต	ิรกัประเทศไทย”	ค�าทีม่วลมหาประชาชน	เปล่งออกมาจาก

ส่วนลกึของหวัใจ	ยอมเจบ็	ยอมตาย	สู้เพ่ือชาต	ิเพ่ือแผ่นดนิ	และภมูใิจ

ทกุครัง้ทีค่�านีป้รากฏอยูบ่นเสือ้ทีใ่ส่	สายรดัข้อมอืทีส่วม	เพราะ“รักชาต ิ

รักประเทศไทย”	จึงเดินออกมาสู่ท้องถนน  อ่านต่อหน้า 2

	 “เมื่อฟ้ำสีทองผ่องอ�ำไพ	 ประชำชนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดิน”	 จะเป็นจริงได้ประชำชนต้อง
ร่วมกันสำนต่อเจตนำรมณ์ของมวลมหำประชำชน	 เปิดช่ือ	 เปิดหน้ำ	 เปิดควำมคิด	 คนธรรมดำ 
สร้ำงชำตบิำงส่วนทีจ่ะเป็นตวัแทนประชำชนขบัเคลือ่นปฏริปูเปลีย่นแปลงประเทศ  อ่านต่อหน้า 8

24	มนีำคม	2562	ยงัเป็นภำรกจิทีป่ระชำชนต้องลกุขึน้ร่วมกนัผลกัดนัให้ 
ประเทศเดินหน้ำกันอีกรอบ	 4	 ขุนพลพรรครวมพลังประชำชำติไทย 
กองหน้ำอำสำน�ำคนธรรมดำสร้ำงชำต	ิควำมคดิและเจตนำรมณ์ของเหล่ำ
ขุนพลเป็นอย่ำงไร	จึงน่ำติดตำมในรำยละเอียดอย่ำงยิ่ง  อ่านต่อหน้า 5

	 ปฏบิติักำร	“เดินคำรวะแผ่นดิน”	ทัว่ประเทศ	เพือ่แสดงควำมเคำรพประชำชน 

ผู้เป็นเจ้ำของประเทศและเพือ่รบัฟังปัญหำ	ฟังค�ำสัง่ของประชำชน	  อ่านต่อหน้า 9

	 อดีตปลัดคลังและผู้ว่ำแบงก์ชำติ	ซึ่ง	ทักษิณ	ชินวัตร	สั่งปลดเพรำะไปขวำงนโยบำย 
ประชำนิยม	ข้ำรำชกำรผูอ้ยู่เบือ้งหลงัควำมส�ำเรจ็ของโครงกำรสร้ำงชำตใินยุคโชตช่ิวงชชัวำล 
เปลี่ยนพื้นท่ีปลูกมันส�ำปะหลังเป็นโครงกำรอีสเทิร์นซีบอร์ด	 ยกระดับรำยได้ต่อหัว 
ประชำกรจำก	 18,575	 บำท	 เป็น	 76,375	 บำท	 ศิษย์	 ดร.ป๋วย	 อึ๊งภำกรณ์	 ผู้ปลูกฝัง
แนวคดิ	คดิไกล	มองไกล	ไม่อ่อนข้อต่ออธรรมและควำมเทจ็	หวัหน้ำพรรครวมพลงัประชำ 
ชำติไทย	ที่ใช้เวลำตัดสินใจตอบรับค�ำเชิญของลุงก�ำนันไม่ถึง	10	วินำที	เหตุเพรำะศรัทธำ
พลังต่อสู้ของมวลมหำประชำชน	  อ่านต่อหน้า 4

เดนิไปข้างหน้ากบัประชาชน 

หม่อมเต่า 
ผู้ไม่เคยอ่อนข้อต่ออธรรม

	 อดีตก�ำนันต�ำบลท่ำสะท้อน	อดีต	ส.ส.	12	สมัย	เป็นผู้แทนฯ	ตั้งแต่อำยุ	29	ปี	อดีตรัฐมนตรี	2	กระทรวงใหญ่ 
อดตีรองนำยกรฐัมนตรท่ีีมบีทบำทอย่ำงส�ำคัญย่ิงในกำรรกัษำดูแลประเทศจำกเหตุกำรณ์เผำบ้ำนเผำเมอืงเมือ่ปี	2553 
อดีตเลขำธิกำร	กปปส.	ผู้น�ำมวลมหำประชำชนโค่นล้มระบอบทักษิณ	จนมีสถำนะ	“กบฏ”	พ่วงอีกต�ำแหน่งหนึ่ง 
วันนี้ขออำสำเป็น	“ผู้รับใช้ของประชำชน”	เป็น	“โค้ช”	เป็น	“พี่เลี้ยง”	น�ำพรรครวมพลังประชำชำติไทย	สำนต่อ
เจตนำรมณ์มวลมหำประชำชน  อ่านต่อหน้า 3

“ลงุก�านนั” น�าประสบการณ์ 37 ปี
ทางการเมืองพาคนธรรมดาสร้างชาติ



2 รวมพลังประชาชาติไทย

	 เพื่อคัดค้ำนเผด็จกำรรัฐสภำที่เดินหน้ำลักหลับ	 ออก

พระรำชบัญญัตินิรโทษกรรมสุดซอย	

	 คนไทยทั้งแผ่นดินตื่นรู้ถึงพลังอันยิ่งใหญ่ว่ำ	เมื่อพวก

เขำรวมพลังขึ้นมำพร้อมกันพวกเขำสำมำรถล้มรัฐบำล

เผด็จกำรรัฐสภำได้	!	

	 เมื่อเขำรวมพลังพร้อมกัน	พวกเขำสำมำรถขับเคลื่อน

ให้มีกำรปฏิรูปประเทศได้	!

	 จิตวิญญำณเจตนำรมณ์ของมวลมหำประชำชนไม่ได้

หำยไปไหน	หลงักำรชมุนมุ	204	วันคร้ังน้ัน	พวกเขำยังเฝ้ำ

จับตำ	ติดตำมควำมเคลื่อนไหวของบ้ำนเมืองว่ำ	อยู่ในร่อง

ในรอย	อยูใ่นโรดแมปไปสูก่ำรปฎริปูเปลีย่นแปลงประเทศ	

5	ด้ำนที่พวกเขำต่อสู้ผลักดันอยู่หรือไม่

	 “คน	900	กว่ำคนบำดเจ็บสำหัส	24	คนต้องเสียชีวิต	

มทีัง้เดก็	มทีัง้ผูห้ญงิ	มทีัง้ผูส้งูอำย	ุมทีัง้คนหนุม่คนสำว	ผม

ถอืว่ำประชำชนได้ลงทนุมำก	เสยีสละมำกเพือ่ประเทศไทย	

เพือ่ท่ีจะปฏริปูเปลีย่นแปลงประเทศไทยให้ดขีึน้	แต่ว่ำเมือ่

เห็นควำมไม่รำบรื่นในกำรปฏิรูป	 เมื่อเห็นกำรต่อต้ำนขัด

ขวำงกำรปฏิรูปประเทศตำมเจตนำรมณ์ของประชำชน

	 ผมก็เริ่มคิดว่ำ	 ถ้ำไม่มีพลังของประชำชนจ�ำนวน

มำกมำยมหำศำลช่วยกันผลักดันกำรปฏิรูปประเทศแล้ว	

ไม่มีทำงท่ีจะปฏิรูปประเทศได้ส�ำเร็จตำมเจตนำรมณ์ของ

มวลประชำชน	ตรงนีค้รบั	จงึเป็นจดุเริม่ต้นของควำมคดิที่ 

จะสร้ำงพรรคกำรเมอืงทีจ่ะเป็นกำรรวมพลังของประชำชน

เข้ำด้วยกัน	 เพื่อปฏิบัติภำรกิจเรื่องของกำรปฏิรูปประเทศ

ตำมเจตนำรมณ์ของประชำชนให้เป็นผลส�ำเร็จให้ได้” 

ลุงก�ำนันกล่ำว

	 นัน่จงึเป็นมำของชือ่	“พรรครวมพลังประชำชำตไิทย”!

“คนธรรมดาสร้างชาติ”
	สานต่อการปฏิรูปประเทศ

	 ผู้ร่วมก่อตั้งพรรครวมพลังประชำชำติไทยต้องกำร

ให้พรรคเข้ำไปสำนต่อเรื่องกำรปฏิรูปประเทศ	 และเป็น

พรรคกำรเมืองท่ีสำมำรถตอบทุกโจทย์ในทุกปัญหำของ

ประชำชน	ภำยใต้หลัก	เป็นพรรคกำรเมืองที่ให้ประชำชน

ทกุคนร่วมกนัเป็นเจ้ำของพรรค	และร่วมกันก�ำหนดอนำคต

ประเทศ	ที่เรียกกันว่ำ	“คนธรรมดำสร้ำงชำติ”	

	 ทัง้นีน้บัตัง้แต่เปลีย่นแปลงกำรปกครองในปี	2475	ไม่

เคยมีพรรคกำรเมอืงใดทีเ่ป็นพรรคกำรเมอืงของประชำชน

อย่ำงแท้จริง	 พรรคกำรเมืองต่ำงๆ	 ล้วนมีบุคคลหรือคณะ

บคุคลลงทนุตัง้พรรคกำรเมอืงข้ึนเพือ่แย่งชิงอ�ำนำจรัฐ	เพือ่

ประโยชน์ของตน	ประโยชน์ของครอบครวั	หรอืประโยชน์

ของกลุม่เจ้ำของพรรค	นกักำรเมอืงล้วนรบัใช้เจ้ำของพรรค

จนเกดิควำมเสยีหำยร้ำยแรงต่อประเทศชำติและประชำชน	

เป็นที่เห็นประจักษ์มำแล้ว

	 “เรำจึงมั่นใจว่ำถึงวันนี้	 ประชำชนตระหนักแล้วว่ำ 

ถงึเวลำแล้ว	จ�ำเป็นแล้ว	ทีป่ระเทศไทยต้องมพีรรคกำรเมอืง

ทีเ่ป็นของประชำชนอย่ำงแท้จรงิ	พรรคกำรเมืองทีป่ระชำชน

เป็นเจ้ำของ	พรรคกำรเมอืงทีย่อมรับในอ�ำนำจของประชำชน	 

ให้ประชำชนมีอ�ำนำจเหนือพรรค	 ให้ประชำชนเป็นผู้ต้ัง

คณะกรรมกำรบริหำรพรรค	 ด้วยกระบวนกำรเลือกตั้ง

โดยตรงจำกที่ประชุมใหญ่ของสมำชิกพรรค	 เรำเรียกว่ำ	

“สมัชชำพรรค”

	 พรรครวมพลงัประชำชำตไิทยได้ท�ำให้เกดิขึน้จรงิแล้ว 

ในกำรประชุมสมัชชำพรรคเมื่อ	15	ธันวำคม	2561	ที่ให ้

ประชำชนผู้เป็นเจ้ำของพรรคใช้สิทธิในกำรเลือกตั้งคณะ

กรรมกำรบริหำรพรรค	 คณะกรรมกำรสรรหำผู ้สมัคร 

รับเลือกตั้ง	คณะกรรมกำรวินัยและจริยธรรมของพรรค

	 ในกำรพิจำรณำคัดเลือกผู้สมัคร	 ส.ส.	 สมำชิกพรรค

แต่ละจังหวัดท่ัวประเทศ	 ได้ร่วมกันท�ำไพรมำรีโหวต 

เพือ่ออกเสยีงว่ำ	พรรคควรส่งบคุคลใดลงสมคัรรบัเลอืกตัง้

ในนำมพรรค	แสดงให้เหน็ว่ำ	พรรครวมพลงัประชำชำตไิทย 

คือพรรคที่ประชำชนมีอ�ำนำจสูงสุดในกำรควบคุมกำร

บริหำรพรรคอย่ำงแท้จริง”	 ลุงก�ำนันย�้ำปณิธำนที่เป็น

เข็มทิศกำรท�ำหน้ำที่โค้ชหรือพี่เล้ียงให้กับพรรครวมพลัง

ประชำชำติไทย

 ความเป็นเจ้าของพรรค	ประการส�าคัญอกีประการหนึง่ 

คอื	เงินทนุค่าใช้จ่ายของพรรคมาจากประชาชนทัง้สิน้	เริม่

ด้วยผู้ก่อตัง้	602	คน	ลงขนักนัคนละ	50,000	บาท	ได้เงินรวม 

สามสบิล้านหนึง่แสนบาทเป็นทนุประเดมิในการตัง้พรรคนี	้

จากนัน้สมาชกิพรรคร่วมกนับริจาคคนละ	1	บาท	ต่อวัน

ยึดมั่น	7	อุดมการณ์	5	ปฏิรูป	
	 ท่ำนพุทธทำส	 ให้หลักคิดที่สะเทือนลือลั่นในแวดวง

กำรเมืองครั้งหนึ่งว่ำ	 “หำกไม่มีศีลธรรมเป็นพื้นฐำนแล้ว	

ระบบประชำธปิไตยนัน่แหละจะเป็นระบบทีเ่ลวร้ำยทีส่ดุ”	

สมำชิกของพรรครวมพลังประชำชำติไทยทุกคนจึงจะ 

ยึดมั่นใน	7	อุดมกำรณ์	คือ	จงรักภักดีและพิทักษ์ปกป้อง

สถำบันพระมหำกษัตริย์	 ยึดมั่นประชำธิปไตยที่สอดคล้อง

กับหลักศำสนำหรือธรรมาธิปไตย	 เป็นพรรคกำรเมือง

ของประชำชน	 มุ่งมั่นปฏิรูปเปลี่ยนแปลงประเทศไปสู่

ควำมดีงำมในทุกด้ำน	รักชำติ	ภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย 

น�ำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและศำสตร์พระรำชำเป็น

หลักชัยในกำรพัฒนำประเทศ	ยกระดับรำยได้และคุณภำพ

ชีวิตประชำชน	มุ่งมั่นสงวนรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและ

คุณภำพสิ่งแวดล้อม	

	 ส�ำหรับปณิธำนทำงกำรเมืองในกำรท�ำพรรครวมพลัง

ประชำชำตไิทยให้เป็นพรรคของประชำชน	ลงุก�ำนัน	ย�ำ้ว่ำ	

ประชำชนหลำยล้ำนคนที่เคยออกมำร่วมต่อสู้เคล่ือนไหว

ทำงกำรเมอืงกบั	กปปส.เมือ่ช่วงปี	2556-2557	ต้องกำรเห็น 

กำรปฏิรูปประเทศ	โดยเฉพำะกำรปฏิรูปใน	5	เรื่องส�ำคัญ	

ประกอบด้วย	

	 1.	กำรปฏิรูปกำรเมือง	 คือต้องท�ำกำรเมืองให้เป็น 

กำรเมืองที่ดี	 เป็นกำรเมืองเพื่อประชำชน	 เป็นกำรเมือง 

เพื่อประเทศไทยอย่ำงแท้จริง	 และต้องเป็นประชำธิปไตย

ทีส่มบรูณ์อันมพีระมหำกษัตรย์ิทรงเป็นพระประมขุเท่ำน้ัน

	 2.	กำรปฏิรูปกระบวนกำร	วิธีกำร	และระบบในกำร

แก้ไขป้องกันกำรทุจริตคอรัปชั่นให้ได้ผลอย่ำงจริงจัง

	 3.	กำรปฏิรูประบบกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินโดย

เฉพำะอย่ำงย่ิง	 กำรโอนอ�ำนำจจำกส่วนกลำงไปสู่ท้องถิ่น 

ให้จังหวัดเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 

เป็นจังหวัดของประชำชน	

	 4.	กำรปฏริปูเพือ่แก้ไขปัญหำควำมเหลือ่มล�ำ้ในสงัคม	

ภำยใต้แนวทำงกำรขับเคลื่อนในเรื่องกำรปฏิรูปกำรศึกษำ		

ปฏิรูปกำรสำธำรณสุข-ปฏิรูปสังคม	 เพื่อน�ำไปสู่กำรยก

ระดับคุณภำพชีวิต,	 ยกระดับรำยได้ของพี่น้องประชำชน	

กำรดูแลแก้ไขปัญหำเศรษฐกิจของชำวบ้ำน

	 5.	ปฏิรูปกระบวนกำรยุติธรรม	โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งคือ

กำรปฏิรูปต�ำรวจ	

เสียงนกหวีดดัง
เลือกรวมพลังประชาชาติไทยทุกเขต

	 กำรขับเคลื่อนเพื่อไปให้ถึงเป้ำหมำยของกำรปฏิรูป	

ไม่ใช่เรื่องที่ท�ำได้ง่ำยๆ	มีแรงต้ำนจำกฝ่ำยที่ไม่เห็นด้วยกับ

กำรปฏิรูป	เพรำะเกรงจะเสียอ�ำนำจ	ในขณะที่นักกำรเมือง 

ทั่วไป	 ก็ไม่แสดงควำมกระตือรือร้นในกำรที่จะปฏิรูป

เปลี่ยนแปลงประเทศ	

	 ในกำรเลือกตั้งครั้งนี้	 พรรครวมพลังประชำชำติไทย 

ส่งผูส้มคัรลงรบัเลอืกตัง้	ส.ส.	ระบบเขตครบ	350	เขตและ 

ผูส้มคัร	ส.ส.	ระบบบญัชรีำยชือ่อีก	150	คน	เป็นชำย	75	คน 

หญงิ	75	คน	แสดงให้เหน็ถงึหลกักำรส�ำคญัของพรรคในเรือ่ง

กำรให้ควำมเท่ำเทียมทำงกำรเมืองระหว่ำงหญิงและชำย 

โดยพรรคจัดท�ำบัญชีรำยชื่อผู้สมัครหญิง-ชำยสลับเรียง

ล�ำดบักนั	ดงันัน้	ส.ส.	แบบบญัชรีำยชือ่ของพรรคจะมหีญงิ 

และชำยจ�ำนวนเท่ำกัน

	 กำรสนับสนุนจำกประชำชนผู ้มี สิทธิออกเสียง 

เลือกตั้ง	 จะท�ำให้พรรครวมพลังประชำชำติไทยเดินหน้ำ

สำนเจตนำรมณ์ของมวลมหำประชำชนในกำรปฏิรูป

เปลี่ยนแปลงประเทศได้ส�ำเร็จ	และท�ำพรรคกำรเมืองของ

ประชำชนให้เป็นพรรคที่รับใช้มวลมหำประชำชนได้อย่ำง

มีประสิทธิภำพ

	 เสมอืนหน่ึงว่ำ	วนัน้ีเป็นวนัท่ีเสยีงนกหวดีดังขึน้อีกแล้ว 

มวลมหำประชำชนและพี่น้องประชำชนทุกภำคส่วนจะ

ออกมำแสดงพลังแห่งควำมรักชำติ

รักประเทศไทยอีกครัง้	ครำวน้ีไม่ใช่

กำรเดนิลงท้องถนน	แต่เรำจะปฏิรูป

เปลี่ยนแปลงประเทศด้วยกำรเดิน

เข้ำคูหำเลือกตั้ง

 ต่อจากหน้า 1

กาพรรครวมพลังประชาชาติไทย
ทุกเขตเลือกตั้งทั่วประเทศ	!!!
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 ต่อจากหน้า 1

	 “ผมไม่ใช่คนที่อยู่เบื้องหลังพรรคกำรเมืองนี้	 แต่ผม 

จะยืนเคียงข้ำงประชำชนผู ้มีอุดมกำรณ์	 และไม่สนใจ 

ค�ำวิจำรณ์	 เพรำะผมไม่ลงสมัครรับเลือกตั้ง	 แต่อำสำเป็น 

ผู้รับใช้ของประชำชน	 ผมจะเอำควำมรู้และประสบกำรณ์ 

ทีเ่คยเป็นนกักำรเมอืงมำกกว่ำ	37	ปี	ช่วยตัง้พรรคกำรเมอืง

ของประชำชนพรรคเดียวของประเทศไทยให้เกิดขึ้น 

ให้ได้	 ลุงก�ำนันประกำศกลำงงำนประชุมพรรคคร้ังแรกที ่

มหำวิทยำลัยรังสิต	เมื่อวันที่	3	มิถุนำยน	2561

	 “ผมคดิถึงคนท่ีเสยีชวีติ	ผมนกึถงึประชำชนผูเ้สยีสละ

ตัวเองเพื่อประเทศชำติ	 ที่ใฝ่ฝันที่จะเห็นประเทศนี้เป็น

ประชำธิปไตยที่สมบูรณ์	ที่มีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นพระ

ประมขุ	ใฝ่ฝันทีจ่ะเหน็ประเทศเป็นประเทศของคนไทยทีใ่ช้

ชวีติร่วมกนัอย่ำงคนท่ีรูค้ณุค่ำของแผ่นดิน	คนไทยเหล่ำน้ัน

เสียสละออกเงินส่วนตัว	 เสียสละควำมสุข	นอนกลำงดิน 

กนิกลำงถนน	ถกูยงิ	ถกูขว้ำงระเบดิ	เจบ็เป็นพนั	ตำยหลำยสบิ 

ผมอยำกให้คนเหล่ำนั้นได้เห็น	 วันที่พวกเรำร�ำลึกถึงเขำ	

ด้วยควำมเคำรพในควำมเสยีสละ	และในวันทีเ่รำลุกขึน้มำ

เพื่อสืบสำนปณิธำนพี่น้องผู้เสียสละเหล่ำนั้น”

	 ค�ำกล่ำวจำกหัวใจของลุงก�ำนัน	 เป็นข่ำวใหญ่พำดหัว

หนังสือพิมพ์ทุกเล่ม	ออกทีวีทุกช่อง	วิทยุทุกคลื่น	!

	 “สเุทพ”	ร�ำ่ไห้	นกึถึงคนตำย	ลัน่ร่วมก่อตัง้พรรคเคยีง

ข้ำงประชำชน-สปริงนิวส์	

	 “สุเทพ”หลั่งน�้ำตำกลำงท่ีประชุม	 “รปช.”	 ขอเป็น

ผู้รับใช้ประชำชน	เมินเสียงโจมตีตระบัดสัตย์-วอยซ์	ทีวี

	 “สุเทพ”	หลัง่น�ำ้ตำ	ลัน่	“ไม่ลงเลอืกตัง้	ขอเป็นผูร้บัใช้ 

ประชำชน”-นสพ.โพสต์ทูเดย์	

	 ส่ือมวลชนให้ควำมสนใจติดตำมข่ำว	 ลุงก�ำนันและ

พรรครวมพลงัประชำชำตไิทยก็เพรำะ	ลุงก�ำนัน	เป็นตวัแปร 

มีควำมส�ำคัญกับอนำคตกำรเมืองของประเทศ	!	

	 ถำมว่ำ	ภำระบนบ่ำของลุงก�ำนัน	คืออะไร	??

	 ตอบว่ำ	คือกำรถือธงน�ำ	7	อุดมกำรณ์	5	ปฏิรูป	ตำม

เจตนำรมณ์ของมวลมหำประชำชน	ไปปักทีท่�ำเนยีบรฐับำล

	 ลุงก�ำนัน	มีภำระ	เป็นโค้ช	เป็นพี่เลี้ยง	พรรครวมพลัง 

ประชำชำติไทยซึ่งหลอมรวมคนธรรมดำที่มีเลือดเนื้อ

อดุมกำรณ์เดยีวกนัมำร่วมสำนต่อเจตนำรมณ์ของมวลมหำ

ประชำชน	เพื่อปฏิรูปเปลี่ยนแปลงประเทศให้ดีขึ้น	

	 วันนี้แม้จะเจียมตัวว่ำ	 พรรครวมพลังประชำชำติไทย

ยังไม่ใช่พรรคใหญ่ที่จะมีคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งหรือมำก

พอที่จะเป็นแกนน�ำจัดตั้งรัฐบำล	

	 แต่ในทำงกำรเมืองและสื่อมวลชนล้วนให้น�้ำหนัก

ลุงก�ำนันและพรรครวมพลังประชำชำติไทยในฐำนะ

ตัวแปรส�ำคัญที่จะชี้อนำคตทำงกำรเมืองหลังกำรเลือกตั้ง 

24	มีนำคม	2562

	 “เวลำนีผ้มอำย	ุ70	ไหว้พระสวดมนต์	วงิวอนขอพรพระ 

ขอมีชีวิตอยู่ต่ออีก	10	ปี	เพื่อสร้ำงพรรคของประชำชน 

พรรคนีใ้ห้ยิง่ใหญ่	ในกำรเลอืกตัง้สมยัท่ี	3	นบัจำกนี	้เชือ่มัน่ว่ำ 

พรรครวมพลังประชำชำติไทยจะได้เป็นแกนน�ำจัดตั้ง

รัฐบำลแน่นอน”

 นั่นคือความมุ่งมั่นของลุงก�านัน	!!

จุดยืนไม่เปลี่ยนแปลง	
“ ไม่ลงสมัคร	ส.ส.-ไม่รับต�าแหน่งการเมือง”

	 กำรไม่มชีือ่ของ	ลงุก�ำนนั	ลงสมคัร	ส.ส.	ทัง้ระบบบญัชี

รำยชือ่และระบบเขตในนำมพรรครวมพลงัประชำชำตไิทย	

ไม่มชีือ่ในกรรมกำรบรหิำรพรรคหรอืกรรมกำรใดๆ	ในพรรค	

ยนืยนัชดัเจนว่ำ	ลงุก�ำนนั	มบีทบำทชดัเจนในพรรครวมพลงั 

ประชำชำติไทย	คือ	เป็นโค้ช	หรือ	เป็นพี่เลี้ยงเท่ำนั้น	

	 นีค่อื	กำรยดึมัน่ในค�ำพดูทีใ่ห้ไว้กบัมวลมหำประชำชน

หลำยล้ำนคนและผู้คนในสงัคมว่ำ	จะไม่ลงสมคัรรับเลอืกต้ัง 

ไม่รับต�ำแหน่งทำงกำรเมืองใดๆ	อีกแล้ว	

 “พีน้่องทีม่ใีจเป็นธรรมทัง้หลาย โปรดพจิารณาว่า การที ่

ผมจะช่วยให้ประชาชนมีพรรคการเมืองของประชาชน

ที่แท้จริง โดยผมไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรเลย มันเป็น

ความผิดด้วยหรือครับ จะมาบังคับไม่ให้ผมท�าอะไรเลย 

แล้วปล่อยให้บ้านเมืองเกิดความเสียหาย ผมยอมไม่ได้

หรอกครับ ผมเป็นคนไทยคนหนึ่ง ผมรักชาติ รักแผ่นดิน 

ผมเห็นความเสียสละของประชาชน ช่วงออกมาต่อสู ้ 

ในปี 2556-2557 ทกุข์ยากล�าบาก เจอ M79 เจอแก๊สน�า้ตา 

เสียเลือดเนื้อ เสียชีวิต แล้วจะปล่อยให้คนชั่วทั้งหลาย 

กลบัมาปกครองบ้านเมอืงโดยไม่ท�าอะไรเลย เช่นน้ันหรือจะ

ปล่อยให้เกิดวงจรอุบาทว์ทางการเมอืงอีกหรอื ทัง้ทีเ่ห็นอยู่

แล้วว่า ถ้าเรารวมพลงัของประชาชนคนไทย มาตัง้พรรคการ 

เมืองของประชาชน เราสามารถหยดุยัง้วงจรอุบาทว์น้ันได้” 

ทางการเมืองพาคนธรรมดาสร้างชาติ

	 ถ้าพ่ีน้องเหน็ด้วย	ศรทัธากบัการมพีรรคการเมอืง
ของประชาชนก็ขอให้มาร่วมกันคนละไม้คนละมือ 
ปากต่อปาก	แขวนนกหวีดไว้ในใจ	แล้วออกมาช่วยกนั
ออกเสียง	กาบตัรเลอืกพรรครวมพลงัประชาชาตไิทย 
ทุกเขตเลือกตั้ง

“ลุงก�านนั” น�าประสบการณ์ 37 ปี
	 กำรเปิดใจของลุงก�ำนันบนเวทีปรำศรัยใหญ่ครั้งแรก

ของพรรครวมพลงัประชำชำตไิทย	เมือ่วนัที	่17	กมุภำพนัธ์	

2562	ที่	ตลำดปัฐวิกรณ์	เขตบึงกุ่ม	ยังยืนยันจุดยืนเหมือน

ที่พูดบนเวที	กปปส.	เมื่อกว่ำ	5	ปีที่แล้ว

น�าประสบการณ์
พาคนธรรมดาสร้างชาติ

	 กำรขับเคลื่อนสำนต่อ	7	อุดมกำรณ์	5	ปฏิรูป	ตำม

เจตนำรมณ์ของมวลมหำประชำชน	 เพื่อเปลี่ยนแปลง

ประเทศ	เป็นเรื่องที่ต้องใช้ศำสตร์	และศิลป์	ทำงกำรเมือง	

เป็นอย่ำงยิ่ง	

	 นี่จึงเป็นบทบำทของลุงก�ำนัน	!

	 ลุงก�ำนันมีประสบกำรณ์ทำงกำรเมืองกว่ำ	37	ปี	เป็น 

อดตี	ส.ส.	จังหวดัสรุำษฎร์ธำนี	12	สมยั	นับตัง้แต่ปี	2522 

มบีทบำทในสภำผูแ้ทนรำษฎรอย่ำงโดดเด่นทัง้ในฐำนะฝ่ำย

รัฐบำลและฝ่ำยค้ำน	 เป็นอดีตแกนน�ำพรรคกำรเมืองที่มี

ประสบกำรณ์ร่วมวำงยุทธศำสตร์กำรหำเสียง	กำรเลือกตั้ง

และกำรวำงนโยบำยพรรค	 ผ่ำนกำรด�ำรงต�ำแหน่งส�ำคัญๆ

ในฐำนะรัฐมนตรีกระทรวงใหญ่ๆ	 และรองนำยกรัฐมนตรี

ในช่วงที่ประเทศเผชิญภำวะวิกฤติเผำบ้ำนเผำเมือง	

	 ทุกประสบกำรณ์หล่อหลอมอยู ่ภำยในตัวลุงก�ำนัน 

ครบเครื่อง	!	

	 ลุงก�ำนันเป็นตัวแปรส�ำคัญทำงกำรเมือง	 แต่สิ่งแรก 

ที่ท�ำ	คือ	ไปหำประชำชน	!

	 ลงุก�ำนันพำคนธรรมดำสร้ำงชำตเิดนิคำรวะแผ่นดนิทัว่

ประเทศ	แสดงควำมเคำรพประชำชน	ฟังปัญหำ	ควำมทกุข์

ของประชำชน	 ท�ำนโยบำยพรรคเพื่อแก้ปัญหำประชำชน	

ตำมค�ำสั่งประชำชน	

  “เวลาผมออกไปเดิน ผมเห็นด้วยตาตนเองเลยครับ 

เวลาจะมีคนยกป้าย มีคนแสดงอาการไม ่ เห็นด ้วย 

สื่อมวลชนจะมากันพร้อมเตรียมท�าข่าว แล้วคนต่อต้านก็

แสดงท่าที 2-3 นาที สื่อก็ไปออกข่าว แต่ผมก็ไม่ว่าอะไร 

ยิง่ด่าผมยิง่เดนิ โดยทีส่ือ่ไม่ได้สนใจเลยว่า อีกหลายชัว่โมง

ที่ผมเดินไปพบประชาชน ผมได้ท�าอะไร ผมพบประชาชน

อย่างไร ประชาชนต้อนรับอย่างไร”

	 ลุงก�ำนัน	รู้ดีว่ำ	กำรท�ำกำรเมืองให้เป็นของประชำชน

ไม่ใช่เรื่องง่ำย	 ต้องอำศัยควำมเพียร	 อดทนต่อควำมไม่ด	ี

เรื่องไม่ดี	ต้องอำศัยควำมตั้งใจ	หรือ	ปณิธำนแน่วแน่	และ	

ต้องอำศัยควำมพยำยำมที่จะลงมือท�ำ	ปฏิบัติ	ให้ส�ำเร็จ	

	 เสียง“ลุงก�ำนันสู้ๆ”	ที่กึกก้องไม่เคยเลือนหำยไปจำก

หัวใจ	ลุงก�ำนัน	จึงเดินต่อไป	

	 เดินบ�ำเพ็ญเพียรทำงกำรเมือง	!!	

เชื่อมั่นในพลังของประชาชน
	 ลงุก�ำนัน	เป็นก�ำนันเม่ืออำย	ุ25	ปี	เป็น	ส.ส.ตัง้แต่อำย	ุ

29	ปี	เป็นนักกำรเมืองมำตลอดชีวิต	แม้ไม่ใช่นักกำรเมือง

ทีย่ิง่ใหญ่	แต่มปีระชำชนในหวัใจเสมอ	ตลอดชวีติกำรเมอืง

เคยท�ำเรื่องที่ถูกใจประชำชนบ้ำง	 ขัดใจประชำชนบ้ำง 

แต่สิง่หนึง่ทีไ่ม่เคยท�ำคอื	ทจุรติคอร์รัปชัน่	โกงประเทศชำติ 

โกงประชำชน

	 “ผมได้พบประชำชนทีเ่คยออกมำต่อสูร่้วมกนั	เขำกใ็ห้ 

ก�ำลงัใจผม	บอกว่ำลงุก�ำนันอย่ำได้ท้อถอย	เรำเคยร่วมเป็น

ร่วมตำยกันมำ	เรำไม่ทิ้งกัน	เรำเข้ำใจลุงก�ำนันว่ำ	ไม่ได้ท�ำ

เพือ่ตวัเอง	ขอให้สูต่้อไป	ผมกย็นืยนัสูต่้อไป	และขอยนืยนั 

สู้ไม่ถอย	 เพื่อให้มีพรรคกำรเมืองของประชำชนที่แท้จริง 

เกิดขึ้นให้ได้

	 ผมเชื่อมั่นในพลังของประชำชน	 ผมศรัทธำ	 เทิดทูน

หัวใจที่เสียสละของประชำชน	 ผมเห็นแล้วว่ำพลังของ

ประชำชนยิ่งใหญ่	 ควำมรักชำติรักแผ่นดินของประชำชน 

ยิง่ใหญ่	จำกกำรร่วมใจกนัของประชำชนเมือ่ปี	2556-2557	

ตอนเคลื่อนไหว	กปปส.”
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เดินไปข้างหน้ากับประชาชน 
“หม่อมเต่า”ผู้ไม่เคยอ่อนข้อต่ออธรรม

ม.ร.ว.จัตุมงคล	โสณกุล

ประวัติ	
การศึกษา	

	 HARROW	SCHOOL,	UNITED	KINGDOM

	 UNIVERSITY	OF	CAMBRIDGE

	 (ปริญญำตรี	เกียรตินิยม)

	 (B.A.	(HONS)	MECH.ENGINEERING	AND

	 ECONOMICS)

	 JOHN	F.	KENNEDY	SCHOOL	OF

	 GOVERNMENT,	

	 HARVARD	UNIVERSITY	

	 (ปริญญำโท	ทำง	PUBLIC	ADMINISTRATION)	

	 วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร	(วปอ.)	รุ่นที่	31

การท�างาน	
อธิบดีกรมสรรพากร

		 •	จัดท�ำฐำนข้อมูลภำษีครบถ้วนทุกผู้เสียภำษี

	 	 และไม่ซ�้ำซ้อน

		 •	รวมภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำเข้ำกับภำษี

	 	 นิติบุคคล	โดยให้เสียภำษีเพียง	10%

	 	 เมื่อได้รับเงินปันผล	และขอคืนได้

	 	 ถ้ำอัตรำภำษีส่วนตัวไม่ถึง	เพื่อส่งเสริมให้ท�ำงำน

	 	 ในรูปแบบนิติบุคคล

		 •	ให้บริษัทที่ถือหุ้นในอีกบริษัทเกิน	25%

	 	 ไม่ต้องเสียภำษี

	 	 ส�ำหรับเงินปันผลที่ได้รับ	เพื่อให้มีบริษัทลูกได้

		 •	ให้สตรีเป็นสมุห์บัญชีได้

		 •	กระจำยส�ำนกังำนสรรพำกรพืน้ท่ี	ไปทัว่รำชอำณำจกัร

	 	 เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกผู้เสียภำษี

ปลัดกระทรวงการคลัง

		 •	ออกระเบียบกระทรวงกำรคลัง	ว่ำด้วย

	 	 กำรรับส่งข่ำวสำรด้วยระบบคอมพิวเตอร์

	 	 (FINANCE	MAIL	SYSTEM	:	FINMAIL)

	 	 พ.ศ.	2539

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

		 •	น�ำระบบ	INFLATION	TARGETING	มำใช้

		 •	ก�ำหนดให้ระบบกำรอนุมัติกำรกู้เงิน

	 	 ของธนำคำรพำณิชย์	ต้องมี	2	ลำยเซ็น

		 •	ตั้งคณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงิน	โดยมีเอกชน

	 	 ร่วมเป็นกรรมกำร

		 •	ให้สตรีใส่กำงเกงขำยำวมำท�ำงำนใน	ธปท.	ได้

ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ

ขนส่งมวลชนกรุงเทพ

		 •	เป็นปีเดียวที่	ขสมก.	มีก�ำไร	และจ่ำยเงินโบนัส

	 	 ให้พนักงำนได้

		 •	น�ำรถแก๊ส	NGV	มำใช้

		 •	จัดท�ำระบบโฆษณำภำยนอกตัวรถ

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

 ต่อจากหน้า 1

	 จำกจุดเริ่มต้นในฐำนะข้ำรำชกำรกระทรวงกำรคลัง	

ม.ร.ว.จัตุมงคล	 โสณกุล	 หรือหม่อมเต่ำ	 ได้พบ	 ดร.ป๋วย	

อ๊ึงภำกรณ์	 ซึ่งเป็นทั้งเจ้ำนำย	 และคนที่ปลูกฝังควำมคิด

ให้คิดไกล	 มองไกล	 ไม่ใช่มองอะไรแค่วันพรุ่งนี้แต่ต้อง

มองไปอีก	 10	 ปีข้ำงหน้ำ	 ซึ่งเป็นนิสัยที่ติดตัวมำรวมถึง

แนวคิดอุดมกำรณ์	“จงท�ำดี	จงท�ำดี	จงท�ำดี”	ไม่อ่อนข้อ

ต่ออธรรม	และควำมเท็จ	

	 “ตอนเป็นอธิบดีกรมบัญชีกลำง	 ผมเป็นคนท่ีเคย 

ยึดทรัพย์	 ส.ส.ในอดีต	 บำงคนยึดสองหน	 พอปล่อยไป

แล้วมำเป็นอธบิดกีรมสรรพำกรกย็ดึใหม่	พวกนักกำรเมอืง 

กแ็ค้นใจ	เขำถำมว่ำ	คณุเป็นเดือดเป็นร้อนอะไร	ท�ำไมโหดร้ำย 

ทำรุณอย่ำงนี้	ผมก็บอกไม่รู้สิ	ผมมันพวกท�ำอะไรแล้วต้อง

ท�ำให้ถึงที่สุด”

	 หม่อมเต่ำ	มสีไตล์กำรท�ำงำนแบบ	จรงิจงั	มุง่เป้ำ	VERY	

TARGET	 ORIENTED	 สมัยรับรำชกำร	 จะสื่อสำรกับคน 

ท�ำงำนร่วมกันว่ำ	“ผมไม่ชอบท�ำงำนกับคนชั่ว”	

	 กำรเป็นข้ำรำชกำรในยุคสร้ำงชำติ	 จึงมีส่วนร่วมและ

บทบำทในหลำยโครงกำรพฒันำประเทศ	อำท	ิอำย	ุ23-24	ปี 

ต้องบินไปเจรจำกู ้เงินธนำคำรโลกมำสร้ำงเขื่อนสิริกิติ์ 

มีส่วนในกำรก่อสร้ำงสนำมบินสุวรรณภูมิ	 และโครงกำร 

อีสเทิร์นซีบอร์ด	

	 เส้นทำงชีวิตรำชกำรไต่เต้ำไปจนระดับสูงสุดคือปลัด

กระทรวงกำรคลงั	ก่อนจะได้รบัแต่งตัง้เป็นผูว่้ำกำรธนำคำร

แห่งประเทศไทย

ไม่ถึง	10	วินาที	!
ตัดสินใจเป็นหัวหน้าพรรครวมพลังประชาชาติไทย

	 กำรขับเคลือ่นประเทศต้องมำจำกกำรเมือง	หม่อมเต่ำ 

ใช้เวลำตดัสนิใจไม่ถงึ	10	วินำทตีอบรับค�ำเชญิของลุงก�ำนัน 

ตกลงรับต�ำแหน่งหัวหน้ำพรรครวมพลังประชำชำติไทย	

	 ลุงก�ำนันเคยเล่ำว่ำ	เหตุผลส�ำคัญที่หม่อมเต่ำตัดสินใจ

รับต�ำแหน่งหัวหน้ำพรรค	 เพรำะในชีวิตไม่เคยคำดคิดว่ำ 

จะเห็นพลังของประชำชนที่รักชำติรักแผ่นดิน	 กล้ำเสีย

สละมำกมำยเหมือนกำรต่อสู้ของมวลมหำประชำชนเมื่อ 

ปี	2556-2557

	 หม่อมเต่ำ	ออกตวัว่ำ	กำรตดัสนิใจมำสูก่ำรเมอืงครัง้นี้

ไม่ได้มองว่ำตวัเองเป็น	 “ฮโีร่”	 เพยีงแค่ต้องกำรจะมำช่วย

ประเทศไทย	 ซึง่แต่ละคนก็มวิีถทีำงกำรช่วยทีแ่ตกต่ำงกนั

ออกไปไม่เหมือนกัน	 แล้วแต่ฐำนะ	 กำรศึกษำ	 ควำมคิด 

ส่วนตัว	 ซึ่งส่วนตัวก็ชอบสไตล์กำรท�ำงำนของลุงก�ำนัน 

“กัดไม่ปล่อย	 ต่อยไม่เลิก”	 เพรำะเป็นคนนิสัยเหมือนกัน	

แต่ไม่ได้หมำยควำมว่ำต้องคิดอะไรเหมือนกัน

	 “มำคิดดูว่ำช่วยอะไรได้ไหม	ซึ่งคิดว่ำช่วยได้เพรำะน่ำ 

จะบำลำนซ์กำรท�ำงำนได้ดี	 ท่ำนก็ท�ำของท่ำนไป	ผมก็ท�ำ

ของผมคู่กันไป	 ไม่ใช่ทำงเดียวกัน	 ก่อนหน้ำน้ีเรำก็ดูว่ำ 

ก�ำนันท�ำอะไรมำมำกจำกสำยกำรเมืองท้องถิ่นอยำกให ้

ท้องถิ่นได้อย่ำงนั้นอย่ำงนี้	 ผมมำจำกสำยบริหำรประเทศ 

ที่จะเสริมกันได้”

นโยบายแก้เศรษฐกิจชาวบ้าน
ประชาชนต้องร่วมก�าหนด

	 หม่อมเต่ำ	กล่ำวว่ำ	พรรคมคีนท�ำงำนในต�ำแหน่งต่ำงๆ	

ครบถ้วนอยูแ่ล้ว	มคีนเก่งๆ	หลำยคน	เรำกเ็ข้ำไปดวู่ำจะช่วย

อะไรได้	 หำกไม่อยำกเข้ำมำก็จะไม่เข้ำมำแต่แรก	 แต่เมื่อ 

เข้ำมำแล้วก็ต้องดูว่ำท�ำอะไรได้	ช่วยอะไรได้	

	 อย่ำงแนวนโยบำยของพรรคทีม่คีณะท�ำงำนจัดท�ำ	เรำก ็

มำดูบำงเรื่องเช่น	 รำคำสินค้ำกำรเกษตร	 ไทยผลิตและ 

ส่งออกสนิค้ำเกษตรจ�ำนวนไม่น้อย	แต่ถกูก�ำหนดรำคำจำก

ต่ำงประเทศ	ท�ำให้เรำต้องถอยออกมำดวู่ำรำคำทีส่งูขึน้นัน้

มำจำก	โลจิสติกส์	มำร์เก็ตติ้ง	เรำก็ควรจะท�ำให้โลจิสติกส ์

มำร์เก็ตติ้ง	ดีขึ้น	เพื่อท�ำให้เกษตรกรได้เงินเพิ่มขึ้น	ซึ่งเรำ

ไม่ได้ไปพูดว่ำ	อะไรท�ำได้ไม่ได้	เพียงแต่บอกวิธีที่จะท�ำได้	

JUST	THE	WAY	TO	DO	IT. 

	 ก่อนเข้ำสูถ่นนกำรเมอืง	หม่อมเต่ำเคยวจิำรณ์ว่ำ	มแีต่

พรรคกำรเมอืงซึง่ใช้นโยบำยทีไ่ม่ดกัีบประเทศในระยะยำว	

แน่นอนระยะสั้นประชำชนอำจชอบใจ	ติดใจ	แต่นโยบำย 

ที่ดี	1	วัน	ไม่เกิดผลอะไร	มันต้อง	5	ปี	10	ปี	

	 จำกแนวนโยบำยทั้งหมดของพรรครวมพลังประชำ 

ชำตไิทย	สำมำรถสรปุเป็นแนวคดิทีส่�ำคัญ	คอื	DEVOLUTION 

หรอืทีห่ม่อมเต่ำ	เรยีก	“กลบัอ�ำนำจสูท้่องถิน่”	ดงัจะเหน็ว่ำ 

แต่ละเรือ่งหลกัใหญ่อยูท่ีก่ำรกระจำยอ�ำนำจไปยงัพืน้ที	่ให้มี 

อ�ำนำจกำรบริหำร	 กำรตัดสินใจไม่ใช่รวมอยู่ที่ส่วนกลำง 

เช่นเดียวกับเรื่องต�ำรวจท่ีจะต้องลงไปสู่ท้องถิ่น	 จะมีบำง

หน่วยที่ต้องเป็นต�ำรวจส่วนกลำง	 แต่โดยภำพรวมจะต้อง

ไปอยู่กับท้องถิ่น	และท�ำให้เป็นต�ำรวจของประชำชน	

	 “ทีผ่่ำนมำจะเหน็ว่ำเรำใช้ค�ำว่ำขึน้โรงพัก	ซึง่ภำษำไทย 

มีแค่ขึ้นศำลกับขึ้นโรงพัก	 โดยศำลยังเข้ำใจได้เพรำะมี

อ�ำนำจสั่งจ�ำคุกประหำรชีวิต	 แต่โรงพักเรำต้องเปลี่ยนให้

เป็นเข้ำโรงพัก	ท�ำให้ต�ำรวจเป็นเพื่อนประชำชน”	

	 ส�ำหรับเรื่องเร่งด่วน	 หม่อมเต่ำกล่ำวว่ำ	 ต้องจัดให้มี

โครงกำรพัฒนำขนำดใหญ่ๆ	 เกิดขึ้น	 โดยก�ำหนดให้มีกำร

ท�ำงำน	 2	 กะ	 เพื่อให้เกิดกำรจ้ำงงำนตลอด	 24	 ชั่วโมง 

ท�ำให้เกิดกำรซื้อขำยรวมถึงกำรผลิตวัสดุเพิ่มขึ้นทันท ี

ท�ำให้มีเงินกระจำยไปสู่ประชำชนในพื้นที่อย่ำงรวดเร็ว	

	 ควำมตั้งใจของหม่อมเต่ำ	 กับกำรน�ำพรรครวมพลัง

ประชำชำติไทย	ซึ่งชูธง	7	อุดมกำรณ์	5	ปฏิรูปก็คือ	ต่อไป

กำรพัฒนำประเทศต้องให้ประชำชนเข้ำมำมส่ีวนร่วม	ช่วย

ระดมสมองในลักษณะ	SYMPOSIUM	เพื่อให้กำรพัฒนำ

ตอบสนองปัญหำและกลุ่มเป้ำหมำยที่แท้จริง	 โดยเฉพำะ 

ปัญหำเศรษฐกิจชำวบ้ำน

ช่วยกันท�าให้ประเทศเดินไปข้างหน้า
24	มีนาฯ	กาพรรครวมพลังประชาชาติไทย

	 หม่อมเต่ำ	กล่ำวว่ำ	จุดเด่นของพรรครวมพลังประชำ 

ชำติไทย	 อยู่ตรงที่กำรบริหำรงำนด้วยคนรุ่นใหม่	 เป็นคน 

ที่มีควำมสำมำรถ	 มีควำมตั้งใจดี	 ซึ่งรวมกันได้เพรำะ

กระบวนกำรของ	 กปปส.	 ที่ต้องบริหำรจัดกำรคนที่มีเป้ำ

หมำยร่วมกัน	แม้จะไม่ใช่คนพวกเดียวกัน	บำงคนเกลียด

กันแต่ก็เดินไปที่เดียวกัน	 พอถึงจุดแรกบำงคนพอใจแล้ว	

ก็ไปทำงอื่น	บำงคนก็ไปต่อเพื่อน�ำไปสู่ควำมเปลี่ยนแปลง	

จนน�ำมำสู่กำรพัฒนำเป็นพรรคของประชำชนอย่ำงแท้จริง	

ดังจะเห็นว่ำ	ลุงก�ำนันก็มีหนึ่งเสียง	หัวหน้ำพรรคก็มีหนึ่ง

เสยีง	สมำชิกพรรคก็มคีนละหน่ึงเสยีง	ทีผ่่ำนมำได้มกีำรลง

คะแนนพร้อมกันทั่วประเทศ	ซึ่งได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วเรื่อง

กำรมส่ีวนร่วมในกำรท�ำงำนกบัพรรค	ตอนนีอ้ำจเป็นแค่จดุ

เริ่มต้นที่ต่อไปจะพัฒนำให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมทั้ง

เลือกผู้สมัคร	กรรมกำรบริหำร	ก�ำหนดนโยบำย	

	 หวัหน้ำพรรครวมพลงัประชำชำตไิทย	กล่ำวว่ำ	ตอนนี ้

ถึงเวลำที่จะเดินไปสู่แนวคิด	 “คนธรรมดำสร้ำงชำติ”	

ประชำชนคนทั่วไป	 40	 ล้ำนคน	 จำกภำคส่วนต่ำงๆ 

ที่สำมำรถดึงมำเป็นพลังร่วมขับเคล่ือน	 ขึ้นอยู่กับควำม

สำมำรถว่ำจะอธิบำยแนวคิดน้ีให้ประชำชนเห็นด้วยกับ

แนวนโยบำยด้ำนต่ำงๆ	 และลงคะแนนให้ในกำรเลือกตั้ง

ได้หรือไม่	

		 ทั้งนี้ผู้สมัคร	 ส.ส.ของพรรครวมพลังประชำชำติไทย 

ถือเป็น	1	ใน	2	พรรคท่ีส่งครบ	500	คน	และหำกพิจำรณำ

รำยช่ือจะเห็นว่ำ	 บำงคนอำยุ	 25	 ปี	 แต่ก็เป็นคนเก่ง 

ผูส้มคัรของพรรค	มคีวำมหลำกหลำยทัง้เพศ	อำย	ุซึง่ทัง้หมด 

สะท้อนให้เห็นถึงกำรเป็นพรรคกำรเมืองของประชำชน

อย่ำงแท้จริง	

	 หม่อมเต่ำ	 กล่ำวว่ำ	 กำรเมืองจ�ำเป็นส�ำหรับประเทศ	

ก่อนหน้ำน้ีมีเพื่อนก๊วนกอล์ฟ	 คนหนึ่งท่ีชอบด่ำนู่นด่ำนี่

ทุกอำทิตย์	 วันหน่ึงทนไม่ไหวก็บอกเขำว่ำ	 ถ้ำไม่ชอบไม่

ไปลงมือแก้ไข	 ไปลงกำรเมืองหรือไม่เอำก็ไปช่วยเขำแจก

ใบปลวิ	ซึง่เขำตอบกลบัมำทีท่�ำให้ตะลงึคอืบอกว่ำ	คนไทย

มีสิทธิที่จะด่ำอะไรทุกอย่ำงโดยไม่ต้องท�ำอะไร	 	 “มันก็จริงและหลำยคนก็คิดอย่ำงนั้น	แต่หำกเป็นฝรั่ง

ไม่ได้นะ	 หำกเขำไม่ชอบอะไรก็ต้องไปท�ำสิ	 ผมไปเรียน 

เมอืงนอกตัง้แต่สบิกว่ำขวบกต็ดิวิธคีดิอะไรมำเยอะ	พยำยำม

จะหนก็ีหนไีม่พ้นเพรำะเป็นนกัเรยีนนอกกค็ดิแบบนกัเรยีน

นอก	เรื่องนี้สะท้อนสัจธรรมหลำยอย่ำงว่ำ	เรำควรจะเป็น

สังคมที่ต้องช่วยกันท�ำให้ประเทศเดินไปข้ำงหน้ำ	 ไม่ใช ่

เอำแต่ด่ำว่ำ	ประเทศไทยแล้วพำกันไปเที่ยวเมืองนอก”

 24	มนีาคม	2562	หม่อมเต่า 

ชวนประชาชนออกมาช่วยกัน

ท�าให้ประเทศเดินไปข้างหน้า 

ด้วยการเข้าคูหา	 กาพรรค 

รวมพลั งประชาชาติ ไทย 

ทุกเขตเลือกตั้ง
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ช่วยกันหยุดตัวร้ายเก่าและ
ตัวร้ายใหม่ไม่ให้ท�าร้ายประเทศ

ทางที่เลือก มิใช่เพื่ออ�านาจ
แต่เพื่อประเทศชาติของเรา 

	 เลขำธิกำรพรรครวมพลงัประชำชำตไิทย	ผูอ้ยูใ่นวชิำชพีกฎหมำยมำยำวนำนกว่ำสีท่ศวรรษ	เคยเป็นอยักำรที่

คุน้เคยกบังำนต�ำรวจ	และเมือ่มำเป็นทีป่รกึษำกฎหมำย/ทนำยควำม	กว็นเวยีนอยูก่บักระบวนกำรยตุธิรรมตลอดมำ 

ยนืยนัว่ำ	กำรปฏริปูกจิกำรต�ำรวจต้องถือเป็นวำระแห่งชำตอินัมุง่หมำยให้ต�ำรวจมศีกัดิศ์รแีละเป็นทีย่อมรบันบัถอื

ของประชำชน	 ในฐำนะต้นทำงแห่งกระบวนกำรยุติธรรม	 ถ้ำเริ่มออกเดินผิดตั้งแต่ต้นทำง	 ก็ยำกที่จะเกิดควำม

ยุติธรรมอันบริสุทธิ์ในปลำยทำง

	 “พรรคเรำจงึมทีัง้อดุมกำรณ์และนโยบำยทีจ่ะด�ำเนนิกำรปฏริปูให้บคุลำกรต�ำรวจมสีวสัดกิำรท่ีดมีเีกยีรตแิละ

ศักดิศ์รี	ในขณะเดียวกนัต้องปฏริปูองค์กร	จำกองค์กรรวมศูนย์ระดับชำต	ิ(เป็นกองทพัที	่4	มกีำรจดัหน่วย	มชีัน้ยศ 

แบบทหำร	ซึง่เป็นเป้ำหมำยของกำรเข้ำควบคมุครอบง�ำของผูม้อี�ำนำจทำงกำรเมอืงอย่ำงทีเ่คยเป็นมำ)	เป็นหน่วย

งำนภมิูภำคระดบักองบงัคบักำรเขต	(กลุม่จงัหวดั)	และกองบงัคบักำรจงัหวดัทีม่ตัีวแทนภำคประชำชนเข้ำมส่ีวน

ร่วมใน	“	ก.ตร.”	ระดับเขตและจังหวัด	ให้ต�ำรวจใกล้ชิด	และเป็นมิตรกับประชำชนอย่ำงแท้จริง”

	 เลขำธกิำรพรรครวมพลังประชำชำตไิทย	กล่ำวว่ำ	องค์กรส่วนกลำงทีย่งัคงเป็นระดบัชำต	ิยงัได้แก่	กองบญัชำกำร 

อ�ำนวยกำรกลำง	กองบัญชำกำรสืบสวนสอบสวนกลำง	และ	กองบัญชำกำรปรำบปรำมอำชญำกรรมพิเศษ	

	 ผมตัดสินใจมำท�ำงำนกำรเมืองเป็นครั้งแรกและคิดว่ำคงครั้งสุดท้ำย	เพรำะเห็นว่ำกำรเคลื่อนไหวในรูปของ

กลุม่พลงัประชำชนนอกสภำฯ	ไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำของประเทศไทยได้อย่ำงเดด็ขำด	คงแก้ได้เป็นเพยีงบำงเรือ่ง

เท่ำนัน้	เนือ่งจำกนกักำรเมอืงไทยส่วนใหญ่เล่นกำรเมอืงเพ่ือแสวงหำควำมร�ำ่รวยและอ�ำนำจ	ไม่ได้ท�ำงำนกำรเมอืง

เพ่ือดูแลทกุข์สขุของประชำชนแต่อย่ำงใด	นักกำรเมอืงทีด่จีงึมน้ีอย	ผมเห็นว่ำ	เรำควรหำทำงตัง้พรรคกำรเมอืงเพือ่

เพิม่เตมินักกำรเมอืงทีด่ใีห้มจี�ำนวนมำกขึน้	ประกอบกบับทเรยีนทีไ่ด้จำกกำรจัดตัง้เป็นกลุม่ประชำชนนอกสภำฯ	

นั้น	พบว่ำเมื่อประชำชนกดดันรัฐบำลจนไม่มีทำงถอย	รัฐบำลก็หันมำตอบโต้ด้วยควำมรุนแรง	ท�ำให้ประชำชน

บำดเจ็บ-ตำย	สถำนกำรณ์แบบนี้จึงเหลือเพียง	2	เส้นทำงให้ประชำชนเลือก	คือ

	 (1)	พึ่งทหำรเข้ำมำท�ำรัฐประหำรเพื่อยุติควำมรุนแรง	ก่อนที่ประชำชนจะเสียชีวิตเพิ่มขึ้น	หรือ

	 (2)	ใช้พลงัประชำชนเข้ำโค่นล้มรฐับำล	ซึง่ชนะแน่นอน	แต่ควำมรนุแรงกจ็ะขยำยตวัเป็นกำรจลำจลขึน้ทัว่

ประเทศเพื่อต่อต้ำนรัฐบำล	แม้ประชำชนจะชนะแต่ประเทศชำติจะเสียหำยยับเยิน

	 บทเรียนจำกกำรชุมนุมต่อต้ำนรัฐบำลของประชำชนในลกัษณะน้ีเกิดขึน้มำแล้ว	3	คร้ังในรอบ	10	ปีทีผ่่ำนมำ	

ซึ่งล้วนมีสำเหตุมำจำก	“กำรทุจริต”	ทุกครั้ง

	 ผมจะไม่พูดว่ำใครผิดใครถูก	ข้อเท็จจริงคงรู้กันดีอยู่แล้ว	แต่ที่ส�ำคัญคือยอดประชำชนที่ออกมำชุมนุมของ	

กปปส.	ครัง้ล่ำสดุสงูนบัล้ำนคน	เป็นกำรชมุนุมทีม่ปีระชำชนเข้ำมำร่วมมำกทีส่ดุในโลก	ยอดคนมำกมำยขนำดนี้ 

ประกอบกับกำรกดดันของฝ่ำยตรงข้ำมด้วยอำวุธสงครำมนำนำชนิด	 ถ้ำแกนน�ำ	 กปปส.	 ควบคุมมวลชนไม่ได้	

หรือคิดจะเอำชนะด้วยวิธีกำรใช้ควำมรุนแรงแล้ว	เพียงค�ำพูดเดียวก็จะชนะรัฐบำลยิ่งลักษณ์ได้ด้วย	สองล้ำนมือ	

สองล้ำนตีน	แต่ควำมรุนแรงก็จะเกิดขึ้นต่อประเทศไทยแน่นอน	บ้ำนเมืองพินำศแน่

	 ส่วนสำเหตทุีก่ำรเลอืกตัง้เกือบทกุคร้ังท่ีคนเลวชนะน้ัน	เป็นเพรำะคนดซ่ึีงมจี�ำนวนมำกว่ำคนเลวหลำยร้อยเท่ำ 

มักจะ	(1)	อยู่เฉย	หรือ	(2)	คนดีมักไม่สนใจกำรเมือง	และเป็นคนซื่อสัตย์จึงถูกชักน�ำให้ไปสนับสนุนคนเลวได้

ง่ำยขึ้น	ดังนั้นผมจึงสมัครเข้ำร่วมกลุ่มตั้งพรรครวมพลังประชำชำติไทย	เพื่อจะส่งผู้สมัคร	ส.ส.	เป็นคนรุ่นใหม่

ให้มำกทีส่ดุ	และพยำยำมวำงแนวทำงของพรรคฯ	ให้เป็นพรรคกำรเมอืงของประชำชนอย่ำงแท้จรงิ	ซึง่น่ำจะเป็น 

วิธีที่ดีกว่ำต้องไปลงถนนประท้วงกันอีกแบบไม่รู้จบสิ้นครับ

 “ทางที่เลือก	มิใช่เพื่ออ�านาจ	แต่เพื่อประเทศชาติของเรา”	

	 ประโยคสัน้ๆ	ทีถ่กูประกำศต่อหน้ำพระบรมรปูสมเดจ็พระนเรศวรมหำรำช	ในวนัที	่รศ.ดร.จกัษ์	พนัธ์ชเูพชร 

ยุติบทบำทกำรเป็นอำจำรย์	ที่คร�่ำหวอดอยู่นำนกว่ำ	20	ปี	

	 “ผมเป็นหน่ึงในผู้ก่อตั้งพรรครวมพลังประชำชำติไทย	 ผมเลือกเพรำะผมมั่นใจว่ำน่ีคือพรรคกำรเมืองของ

ประชำชนอย่ำงแท้จริง	 และเม่ือมีพรรคกำรเมืองของประชำชน	 ปัญหำของประชำชนก็จะได้รับกำรแก้ไข” 

คือ	ค�ำยืนยันถึงเหตุผลที่	รศ.ดร.จักษ์	เข้ำร่วมท�ำงำนทำงกำรเมืองกับพรรครวมพลังประชำชำติไทย	

	 เมื่อถูกถำมถึงนโยบำยทำงกำรศึกษำ	รศ.ดร.จักษ์	อธิบำยด้วยน�้ำเสียงมุ่งมั่นว่ำ	

	 “โครงสร้ำงกำรศกึษำเป็นปัญหำหลกัประกำรหน่ึงทีฉ่ดุรัง้ระบบกำรศกึษำของไทย	และปัญหำทำงกำรศกึษำ

เชื่อมโยงไปถึงปัญหำควำมเหลื่อมล�้ำ	 เพรำะกำรศึกษำเป็นสิ่งส�ำคัญที่สุดในกำรพัฒนำคุณภำพคน	 สังคม	 และ

ประเทศชำต	ิเมือ่ประกอบกบัปัญหำอ่ืน	ไม่ว่ำจะเป็นคณุภำพบคุลำกรทำงกำรศกึษำ	กำรจ�ำกดัจ�ำนวนครตู่อนกัเรยีน 

กำรจัดกำรศึกษำในพื้นที่ห่ำงไกล	หรือนโยบำยที่ออกมำไม่สอดคล้องกับสภำพควำมเป็นจริง	 ยิ่งท�ำให้กำรศึกษำ

ของเรำขำดประสิทธิภำพ	และก่อให้เกิดควำมเหลื่อมล�้ำมำอย่ำงต่อเนื่อง”

	 รศ.ดร.จักษ์	ยืนยันถึงควำมจ�ำเป็นในกำรผลิตบุคลำกรให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน	

	 “เมื่อตลำดแรงงำนต้องกำรผู้มีทักษะในกำรท�ำงำนสำยอำชีวะมำกกว่ำผู้ที่จบกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ 

กำรแก้ไขทีถ่กูต้องตรงจดุ	คอื	กำรจดัให้มกีำรศกึษำในระบบอำชวีศึกษำให้เป็นมอือำชพีโดยให้เรยีนฟร	ีมคีณุธรรม	

จบแล้วมีงำนท�ำ	มีรำยได้เพียงพอ	ซึ่งนั่นคือหนึ่งในนโยบำยทำงกำรศึกษำของเรำ”

 “การศึกษาที่ดีมีคุณภาพ	เป็นหนทางหลักในการลดความเหลื่อมล�้าในสังคมและการพัฒนาประเทศ”

ขุนพล
พรรครวมพลังประชาชาติไทย

หนึ่งในเจตนารมณ์ส�าคัญ
ของมวลมหาประชาชน

เมื่อ พ.ศ. 2556-2557 คือ
ปฏิรูปกิจการต�ารวจ

อดีตขุนศึกการข่าว 
ร่วมสานจิตวิญญาณ

กปปส.

สานต่อเจตนารมณ์ปฎิรูปเปลี่ยนแปลงประเทศ

ทวีศักดิ์	ณ	ตะกั่วทุ่ง

พล.ท.นันทเดช	เมฆสวัสดิ์	

ศ.(พิเศษ)ดร.เอนก	เหล่าธรรมทัศน์ รศ.ดร.จักษ์	พันธ์ชูเพชร
	 นักวิชาการผู้มีบทบาทอย่างส�าคัญอีกคนหนึ่ง	ในการร่วมก่อร่างสร้างพรรครวมพลังประชาชาติไทย
	 ลุงก�ำนัน	เคยพูดถึง	ดร.เอนก	ว่ำ	เป็นนักคิดที่ไม่ยึดติดกับต�ำรำฝรั่ง	มองหำแนวทำงในกำรแก้ปัญหำของ
สงัคมส่วนรวม	โดยยดึถอืเอำประโยชน์ของบ้ำนเมอืงเป็นอนัดบัแรก	ใช้เวลำทัง้ชวีติศึกษำประวัตศิำสตร์ของไทย
อย่ำงจรงิจงั	และมำกพอท่ีสกุงอมจนตกผลึกว่ำ	สิง่ท่ีท�ำให้คนไทยยงัคงมปีระเทศอยูไ่ด้จนถงึทกุวนันี	้คอืพระปรชีำ
สำมำรถของบูรพกษัตริย์นับตั้งแต่ในอดีตมำจนถึงปัจจุบัน
	 ดร.เอนก	กล่ำวว่ำ		“ใครทุ่มเทกับการปฏิรูป	คนนั้นย่อมเป็นพวกเรา”	
	 ธงปฏิรูปของพรรคที่	 ดร.เอนก	 เป็นก�ำลังหลักในกำรขับเคลื่อน	คือ	นโยบำยจังหวัดของประชำชน	และ	
เศรษฐกิจชำวบ้ำน
	 ดร.เอนก	กล่ำวว่ำ	กำรเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ได้เป็นกำรต่อสู้ระหว่ำงฝ่ำยประชำธิปไตยกับเผด็จกำรอย่ำงที่หลำย
พรรคพยำยำมปลุกกระแสเพื่อให้ประชำชนเข้ำใจผิด	 แต่ในควำมเป็นจริง	 เป็นกำรต่อสู้เพื่อควำมอยู่รอดของ
ประเทศ		เพือ่ไม่ให้ตวัร้ำยตวัเก่ำและตวัร้ำยใหม่กลับมำมอี�ำนำจอกี	เพรำะคนพวกนีเ้คยสร้ำงควำมเสยีหำยให้บ้ำน
เมอืงมำกมำยโดยเฉพำะเรือ่งทจุรติคอรปัชัน่	หลำยคนยงัหลบหนคีดไีปอยูต่่ำงประเทศ	เย้ยหยนัหลักนติธิรรมของ
ประเทศ	ในทุกครั้งที่มีกำรเลือกตั้ง	พวกเขำพยำยำมท�ำทุกวิถีทำงเพื่อให้ได้อ�ำนำจ	ในขณะที่บำงพรรคได้กระท�ำ
ในเรื่องที่ร้ำยแรงมำกเป็นเรื่องที่ทุกคนในประเทศนี้ได้รับรู้อย่ำงประจักษ์	 เป็นเรื่องที่ไม่มีใครคำดคิดถึงแต่แสดง
ให้เห็นว่ำกำรเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่กำรเลือกตั้งธรรมดำ	
	 และไม่ได้มีแค่ตัวร้ำยตัวเดิม	 แต่มีตัวใหม่ปรำกฏขึ้นด้วยแล้ว	 ก�ำลังปลุกคนรุ่นใหม่ให้ขึ้นมำเป็นปรปักษ์
กับคนรุ่นเก่ำ	 พรรคกำรเมืองของคนๆ	 น้ี	 ไม่ใช่พรรคเสรีนิยมหรือพรรคก้ำวหน้ำ	 โดยเนื้อหำแล้ว	 ไม่ต่ำงจำก 
ตัวร้ำยตัวเก่ำ	ผมก็หวังว่ำประชำชนจะเห็นมำกขึ้นว่ำพรรคนี้ธำตุแท้เป็นอย่ำงไร	
	 “พรรครวมพลังประชาชาติไทยต้องการเสียงสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนในทุกเขตเลือกตั้งเพื่อให้ได้
จ�านวนผูแ้ทนราษฎรมากเพยีงพอเพือ่หยดุยัง้ตวัร้ายเก่าและตวัร้ายใหม่ไม่ให้กลบัมาท�าร้ายประเทศของเราอีก” 
ดร.เอนกกล่ำว
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