
8 รวมพลังประชาชาติไทย

คนธรรมดาสร้างชาติ

	 “ถ้าเราไม่ออกมาแสดงพลงักันตอนนี	้ต่อไปประเทศไทย 
เราคงเป็นไทได้แค่ในนามเท่านั้น	 มีบทกลอนที่นักวิชาการ
เยอรมันท่านหนึ่งเคยแต่งไว้เมื่อพูดถึงการเพิกเฉยในการต่อสู้
เพื่อความถูกต้อง	 เพิกเฉยต่อผู ้น�าที่ใช้อ�านาจในทางที่ผิด 
เขาบอกไว้อย่างนี้ค่ะ	เมื่อเขาออกมาไล่ล่าชาวคอมมิวนิสต์เรา
ก็นิ่งเฉย	เพราะเราไม่ใช่ชาวคอมมิวนิสต์	เมื่อเขาออกมาไล่ล่า 
พวกสังคมนิยมเราก็นิ่งเฉย	 เพราะเราไม่ใช่พวกสังคมนิยม	
เมื่อเขาออกมาไล่ล่าพวกสหภาพแรงงาน	 เราก็นิ่งเฉย	 เพราะ
เราไม่ใช่พวกสหภาพแรงงาน	 แล้วสุดท้ายเมื่อเขาไล่ล่าเรา 
ก็ไม่มีใครเหลือจะช่วยเราแล้ว”	เพชรชมพู	กิจบูรณะ	ปิดท้าย 
การปราศรยับนเวที	กปปส.ทีอ่นสุาวรย์ีประชาธปิไตย	เรยีกเสยีง 
นกหวีดและเสียงมือตบดังประสานรับกันไปตลอดช่วงถนน
ราชด�าเนิน
	 “เพชรชมพู”	อายุ	25	ปี	แต่เปน็ผูส้มคัร	ส.ส.ปาร์ตีล้ิสต ์
ล�าดับ	2	เมื่ออายุ	14	ปี	เรียนอยู่ที่สิงคโปร์	บ้านเมืองร้อนระอ ุ
เธอเขียนบทความ	“ภาวะผู้น�าทางการเมือง”	 เสนอทางออก 
ให้คุยด้วยเหตุผล	 หลังจากนั้นไปเรียนต่อที่อังกฤษ	 เธอขึ้น 
เวทีระดับโลก	 ONE	 YOUNG	 WORLD	 ที่ไอร์แลนด ์
พูดหวัข้อ	“ผูน้�าและการเมอืง”	ยกปัญหาคอร์รปัช่ันในประเทศ
ว่าเป็นเงือ่นไขส่งผลเลวร้ายต่อชาต	ิและระหว่างเรียนทีอ่งักฤษ	
เธอบินกลับมาร่วมต่อสู้เคียงข้างมวลมหาประชาชน	 กปปส.	
โค่นล้มระบอบทักษิณ	
	 ด้วยมองเห็นศักยภาพของเธอ	ลุงก�านันจึงชักชวนให้มา
ท�างานที่มูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย
และร่วมท�าโรงเรยีนอาชวีะต้นแบบทีส่มยุ	ต่อมาก็ร่วมคดิร่วม
ก่อตั้งพรรครวมพลังประชาชาติไทย	 ด้วยความฝันอยากเห็น
การเมืองที่สร้างสรรค์	 ยึดเหตุผล	 ท�านโยบายที่ประชาชนได้
ประโยชน์จริงๆ	
	 ประเทศไทยที่ เธออยากเห็นถ้าพูดในมิติการเมือง 
ทุกรัฐบาลควรแก้ปัญหาความเหลื่อมล�้าในสังคม	 ประชาชน
ทุกคนควรเข้าถึงโอกาสและทรัพยากรให้ได้มากที่สุดและเท่า
เทียมกัน	 ไม่ว่าเรื่องการศึกษา	 สาธารณสุข	 หน้าท่ีการงาน	
โอกาสทางสังคม	 แม้ไม่สามารถท�าให้ทุกคนเท่าเทียมกันได	้
แต่สามารถท�าให้ทุกคนได้รับโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร
เหล่านั้นเท่ากันได้

เพชรชมพู กิจบูรณะ

ปาตีเมาะ เปาะอิแตดาโอะ

ทุกคนต้องได้รับโอกาสเท่าเทียม
ในการเข้าถึงทรัพยากร

แปรความสูญเสียเป็นพลัง
ดอกไม้เหล็กปลายด้ามขวาน

	 “เม่ือไหร่ก็ตามท่ีเราท�าให้คนทีอ่ยูใ่นภาวะสิน้หวงั	กลบัมี 

ความหวัง	 มันคือรางวัลยิ่งใหญ่ส�าหรับเราแล้ว”	 ปาตีเมาะ 

เปาะอิแตดาโอะ	สูญเสียพี่ชาย	3	คน	พี่สาว	1	คน	จากเหตุ 

ความไม่สงบในพ้ืนท่ี	3	จงัหวดัชายแดนภาคใต้	แต่ได้น�าความ

สญูเสยีมาแปรเป็นพลงั	ปาตเีมาะท�างานเยียวยาผูม้ชีะตากรรม

เดียวกัน	ปัจจุบันเป็นนายกสมาคมผู้หญิงเพื่อสันติภาพ	

เบญญา นันทขว้าง

เกิดมาทั้งที อย่าให้เสียชาติเกิด

	 เบญญา	นนัทขว้าง	หรอื	“หน”ู	ผูส้มคัร	ส.ส.	ระบบบญัช ี
รายชื่อล�าดับ	 12	 เติบโตในครอบครัวนักคิดนักเขียน	 เป็น
ทายาทในครอบครวัศลิปินชือ่ดัง	ทว	ีนันทขว้าง	ศลิปินแห่งชาต ิ
สาขาจิตรกรรม	ปี	2533	และ	สวุรรณ	ีสคุนธา	นักเขียนวรรณกรรม 
เป็นผู้ประพันธ์ผลงานเรื่องพระจันทร์สีน�้าเงิน	 ซึ่งต่อมาสร้าง
เป็นภาพยนตร์เรื่อง	“น�้าพุ”
	 เบญญา	กล่าวว่า	จากทีร่่วมงานกบัพรรครวมพลงัประชา 
ชาติไทยตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบัน	 น่ีเป็นพรรคที่ย่ิงกว่าคน
ธรรมดาสร้างชาติ	 แต่เป็นพรรคที่คนธรรมดาและไร้เดียงสา
ทางการเมืองอย่างเธอยังสามารถมาร่วมท�างานพรรคนี้่ได ้
โดยมีโค้ชคนส�าคัญ	คือลุงก�านัน	ที่ใจกว้างเปิดรับฟังทุกคน
	 สิง่ทีเ่บญญาอยากเหน็หลงัเลอืกตัง้คอื	การเมอืงทีโ่ปร่งใส	
ยึดความจริง	 และซื่อสัตย์สุจริต	 นักการเมืองควรเลิกโกหก 
เพ่ือหวงัคะแนนเสยีง	หยุดวาทกรรมบดิเบอืน	หรอื	สาดโคลน 
สร้างข่าว	ล้างสมอง	วันนี้โลกเปลี่ยนไปแล้ว	แม้จะโกหกได้	
แต่ก็มีคนอีกกลุ่มที่พร้อมเอาข้อมูลมาตอบโต้	
	 “เราไม่ได้วาดฝันใหญ่โตว่ามันจะแก้ส�าเร็จ	 แต่ก็คิดว่า
ครั้งหน่ึงเราได้ท�าเต็มที่แล้วในการช่วยเหลือประเทศของเรา 
แม้เราไม่ใช่นักการเมืองอาชีพ	แต่ถ้าได้เข้าไปแล้ว	และถ้าเรา 
เห็นปัญหา	 เราก็อาจหาทางจัดการมันในระบบก็ได้	 ถ้าเทียบ 
เรื่องปลูกต้นไม้	 ตอนนี้เราเพิ่งเริ่มขุดดิน	 กว่าจะหยอดเมล็ด
กว่าจะงอกหรือโตก็อีกนาน	 เราก็หวังนะคิดว่า	 เกิดมาทั้งท	ี
อย่าให้เสียชาติเกิด”

รับฟังทุกเรื่อง ประสานทุกด้าน

	 แมน	เจริญวัลย์	ผู้ลงสมัคร	ส.ส.	 เบอร์	14		เขต	14		

กรุงเทพมหานคร	 ท�างานการเมือง	 ในฐานะสมาชิกสภา

กรุงเทพมหานคร	(ส.ก.)	เกาะติดพื้นที่มากว่า	14	ปี	

	 เลข	14		จึงเป็นเลขมหัศจรรย์	ของแมน

	 “ผมเกดิท่ีนี	่โตท่ีนี	่ท�างานและอยูอ่าศยัท่ีนีม่าตลอดชวีติ”

สโลแกนประจ�าตัว	คือ	“รับฟังทุกเรื่อง	ประสานทุกด้าน”

	 “เวลาท่ีผมไม่มีต�าแหน่งในทางการเมือง	 ผมก็ยังคง

อยู่ท่ีนี่และท�างานเพื่อชุมชนตลอดมา	 เป็น	 แมน	 เจริญวัลย์ 

คนเดิม	 ท่ีพ ่อแม่พี่น ้องปรึกษาหารือและเรียกใช ้สอย 

ได้ตลอดเวลา	 ผมเชื่อว่าพ่อแม่พี่น้อง	 ไม่เพียงแต่ต้องการ

ผู้แทนท่ีมีความรู้ความสามารถ	 และมีประสบการณ์ในการ

ท�างานระดับประเทศเท่านั้น	แต่ยังต้องการได้ผู้แทนที่ใกล้ชิด 

เข้าใจปัญหาของคนในพื้นที่	 และมีความมุ่งม่ันที่จะทุ่มเท

ท�างานในระดับท้องถิ่นและชุมชน	 โดยรับฟังความเห็นของ

พ่อแม่พี่น้องเป็นส�าคัญด้วย”

	 แมน	กล่าวว่า	พรรครวมพลังประชาชาติไทย	เป็นพรรค

ของประชาชนเป็นมิติใหม่และเปิดโอกาสให้คนธรรมดาสร้าง

ชาติจริงๆ

	 แมน	มุ่งหวังว่า	เมื่อเข้าสู่การเมืองระดับชาติ	เขาจะเป็น

ก�าลังหลักสามารถผลักดันนโยบายด้านการศึกษาและผู้สูงอายุ	

ที่ตนเองมีความสนใจและติดตามปัญหามาอย่างต่อเนื่อง	 ซึ่ง

นโยบายพรรคใน	 2	 เรื่องดังกล่าวตอบโจทย์ปัญหาที่เกิดขึ้น

จริงในปัจจุบัน	

	 “สังคมไทยทุกวนันีก้�าลังเข้าสู่สังคมผูสู้งอาย	ุและผูสู้งอายุ 

ส่วนใหญ่ก็ยังมีศักยภาพ	 สามารถสร้างงาน	 	 สร้างรายได้	

ไม่ใช่อายุ	60	ปี	 เกษียณแล้วไม่รู้จะท�าอะไร	ขณะที่เรื่องการ

ศึกษา	 เราควรส่งเสริมอาชีวศึกษาให้มากข้ึน	 ให้มีศักยภาพ	

ยกตัวอย่าง	 อาชีพผู้ประกอบอาหาร	 เราสามารถผลิตอาชีพนี้

ป้อนตลาดโลกได้”	

	 ผมจงึขอโอกาสนี	้ขอเสยีงจากทกุท่าน	หนึง่เสยีงของพ่อ

แม่พี่น้องมีความหมายและส�าคัญอย่างยิ่ง

	 หนึ่งเสียงท่ีมอบให้	 คือ	 หนึ่งเสียงท่ีท่านมอบให้กับคน

ที่พร้อมเป็นตัวแทนท่านในสภาฯ	 และเป็นคนเดียวกันกับที่

จะปกป้องและพัฒนาชุมชนของเราให้เจริญรุ่งเรือง	ปราศจาก

ปัญหา	และพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างมั่นคง

รินไท มุ่งมาจน

ไผ่มัดเป็นก�าหักไม่ได้ คนธรรมดา
รวมกันสร้างชาติได้

	 รนิไท	มุง่มาจน	“ทนายเท้าเปล่า”	ไม่เพียงใช้ความรูด้้าน

กฎหมายว่าความให้ชาวบ้านร่วม	 20	 ปี	 โดยไม่คิดค่าทนาย 

ยังท�างานช่วยเหลือสังคมส่วนรวมอีกมาก	 ผ่านกระบวนการ 

คดัเลอืกจากพรรค	มมีตเิป็นเอกฉนัท์ให้เป็นตวัแทนของพรรค	

ลงสมัคร	ส.ส.	เขต	1	อุบลราชธานี	หมายเลข	10

	 รินไท	กล่าวว่า	เป็นประชาชนคนธรรมดาคนหนึ่ง	ไม่ใช่

นักการเมืองที่มีชื่อเสียง	แต่พรรคยินดีรับไว้อย่างเต็มใจ	

	 “ทั้งที่ผมเป็นคนจนด้วย	เป็นชาวอโศก	ซึ่งคนส่วนใหญ่

รงัเกยีจ	แต่พรรครวมพลังประชาชาตไิทยไม่รงัเกยีจ	ซึง่ต่างจาก 

พรรคอ่ืนที่มองว่า	 ถ้าเราเข้ามาแล้ว	 อาจท�าให้เสียคะแนน 

เสียงไป”

	 รนิไทกล่าวว่า	เศรษฐกิจชาวบ้านเป็นพืน้ฐานส�าคญั	ต้อง

ท�าเศรษฐกจิชาวบ้านให้ส�าเรจ็	ไม่ใช่ไปคดิบนยอด	ควรหนัมาดู 

ปัญหาชาวบ้านที่เป็นหนี้สินซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากรัฐบาล

ทนุนยิม	เอามาให้ชาวบ้าน	เราต้องอดุรรูัว่ให้ได้	ซึง่กค็อื	แนวทาง 

ของความพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่	9	

	 “ถ้าคนธรรมดาช่วยกนั	จะช่วยสร้างชาตไิด้	เปรียบเหมอืน 

หากไผ่หรอืหวายเพยีงอนัเดยีวกจ็ะหกัง่าย	แต่ถ้ามัดไผ่	มดัหวาย 

เป็นก�าใหญ่	จะแข็งแรง	จะสร้างชาติได้”

สจ.ทองใบ เสริฐสอน

หวยแดกแลกไข่ พรรคไหนชวนก็ไม่ไป 

	 “สจ.ทองใบ	เสริฐสอน”	ผู้สมัคร	ส.ส.	เขต	4	นนทบุรี	

ตัดสินใจลงสนามการเมืองระดับประเทศ	แม้มีพรรคการเมือง

ต่างๆ	มาชกัชวน	แต่ไม่ไป	เพราะอดุมการณ์ไม่ตรงกนั	ทีส่�าคญั	

ชื่นชอบลุงก�านันและหม่อมเต่า	 ที่มีแนวทาง	 อุดมการณ์ชัด 

มีความมั่นใจในพรรค

	 เจ้าของโปรเจค	 ขวัญใจชาวบ้าน	 ทั้งหวยแดกแลกไข่ 

อุ้มหมาไปหาหมอ	 และอุ้มหมอไปหาหมา	 เกิดจากการมอง 

ผลกระทบของคนที่อยู่รอบตัว	น�ามาสู่โครงการต่างๆ	ซึ่งล้วน

แล้วแต่เกดิประโยชน์ต่อสงัคม	ท�าให้ชาวบ้านมองนกัการเมอืง 

ในอีกมิติหนึ่ง	ที่ส�าคัญในทุกงานที่ท�าไป	เจ้าตัวบอกว่า

	 “ถงึแม้จะเหน่ือย	แต่ก็มคีวามสขุ”	ถอืเป็น	นักกิจกรรมเพ่ือ

สงัคม	ไม่สร้างภาพ	ไม่หวงัเงินทนุ	ไม่หวงัการร้องขอความช่วย

เหลือจากหน่วยงานใดๆ	 ถือเป็นคนจริงที่ทุกคนเข้าถึงได้จริง 

สมัผสัได้จรงิ	ไม่ว่าจะมตี�าแหน่ง	“ไม่มตี�าแหน่ง	แต่ส�าหรบังาน 

ที่ท�ายังด�าเนินการต่อไป	ต่อไป	และต่อไป”

ภัสสร พัฒนสิงห์ (นวลเศษ) 

นักพัฒนาสังคมสู่เส้นทางการเมือง 

	 ผูส้มคัร	ส.ส.	เขต	3	สรุาษฏร์ธาน	ีอาย	ุ37	ปี	เป็นคนนาสาร 
แต่ก�าเนิด	 จบปริญญาตรีและปริญญาโท	 คณะรัฐศาสตร์	
มหาวทิยาลัยรามค�าแหง	แต่ทีโ่ดดเด่นคอื	ประสบการณ์ท�างาน
ทีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันาสงัคม	โดยเฉพาะการยติุความรนุแรง
ในครอบครัวมาต่อเนื่อง	ในฐานะนักพัฒนาสังคม	สังกัดกรม
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์	
	 ภัสสรผ่านประสบการณ์เข้มข้น	 ทั้งในเชิงนโยบายและ
การปฏิบัติ	 เคยร่วมท�างานทบทวนแนวทางแก้ไขปัญหา
อปุสรรคในการขบัเคล่ือนงานตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองผูถ้กู
กระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว	พ.ศ.	2550	กับหน่วย
งานและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง	ประสาน	ช่วยเหลือ	สนับสนุน
และขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานเพือ่ยตุคิวามรนุแรงในครอบครวั	
เช่น	การจัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงในครอบครัว	งาน
ด้านการเสรมิสร้างความสมัพนัธ์ในครอบครวั	ลงพืน้ทีเ่พือ่จดั
กิจกรรมให้ความรู้แก่ชุมชนและสถาบันการศึกษา	
	 ชีวิตท�างานอยู่กับพี่น้องประชาชนมาโดยตลอด	
	 ภัสสร	เชื่อว่า	หากได้เข้าไปท�าหน้าที่	ส.ส.	จะสามารถ 
ผลักดันงานพัฒนาสังคมในระดับนโยบายได้มากยิ่งขึ้น	 โดย
เฉพาะนโยบายเศรษฐกิจชาวบ้านที่ต้องมองและท�าในหลาย
มิติเพื่อไปสู่ความส�าเร็จ
	 ภสัสร	บอกว่า	เวลาลงพืน้ที	่เมือ่เธอบอกกบัประชาชนว่า	
ลงุก�านนั	มาเป็นพีเ่ลีย้งให้พรรคเพือ่ผลกัดันนโยบายเศรษฐกจิ
ชาวบ้าน	เสยีงประชาชนให้การตอบรบัว่า	เป็นนโยบายทีจ่ะแก้
ปัญหาจรงิทีป่ระชาชนก�าลงัเผชญิ	ทีส่�าคญัเชือ่มัน่	เพราะผลงาน 
ในอดีตของลุงก�านันท�าให้เห็นจริงมาแล้ว	!

	 ปาตีเมาะ	 เข้าร่วมกับพรรครวมพลังประชาชาติไทย 

เป็นผูส้มัคร	ส.ส.ระบบบัญชรีายช่ือล�าดบั	10	ด้วยความมุ่งหวงั 

ว่าจะสามารถสร้างประวัติศาสตร์เป็นผู้หญิงมุสลิมคนแรก

ใน	 3	 จังหวัดชายแดนภาคใต้	 ท่ีเข้าสู่ต�าแหน่งทางการเมือง 

ผลักดันข้อเสนอของผู้หญิงในการแก้ปัญหาในพื้นที่

	 ปาตีเมาะ	 กล่าวว่า	 นโยบายที่ตั้งใจจะผลักดันเรื่องแรก

และสอดคล้องกับนโยบายพรรค	คือ	การโอนอ�านาจจากส่วน 

กลางสู ่ท้องถิ่น	 เพราะคนในพื้นที่รู ้วิธีการแก้ปัญหาของ 

ตวัเอง	สามารถวางยทุธศาสตร์ของตวัเองเพือ่ให้เกดิการพฒันา 

อย่างยั่งยืน	 รวมถึงเรื่องความไม่สงบ	 เพราะเม่ืออ�านาจอยู่

ที่ประชาชนเมื่อไหร่เสียงประชาชนจะดัง	 ทุกคนรับฟังการ

มีส่วนร่วมมีพลังน�าไปสู ่การแก้ไข	 นอกจากนี้	 ยังอยาก 

ผลักดันให้ผู้หญิงเข้าไปมีส่วนในการเจรจาสันติสุขรวมไปถึง

การตัดสินใจผ่านกรรมการระดับต่างๆ	 ต้ังแต่ระดับหมู่บ้าน

ต�าบลกจ็ะผลักดนัให้มีสัดส่วนผูห้ญิงเข้านัง่เป็นกรรมการ	30%

	 “สนัตภิาพทีจ่ะยัง่ยนืคณุภาพชวีติของประชาชนในพืน้ที่ 

ก็ต้องดีด้วย	เป็นสันติภาพที่กินได้	โดยพรรครวมพลังประชา 

ชาติไทย	 มีนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสามจังหวัด

ชายแดนภาคใต้	ท�าให้พืชผลการเกษตรสามารถขายได้ราคาด”ี

	 ปาตีเมาะ	บอกว่าได้ท�างานตรงนีม้า	14	ปี	แต่เสยีงเราไม่

ดงัพอ	ถ้าเรามโีอกาสไปนัง่ในสภาฯ	เสยีงกระซบิเบาๆ	กด็งัไป 

ได้ทัง้แผ่นดนิ	เกดิการแก้ปัญหาได้	ซึง่การแก้ปัญหาแก้ในพืน้ที่

อย่างเดียวไม่เพียงพอ	

	 “เราต้องแก้ในเชิงนโยบายด้วยถึงจะเกิดการแก้ปัญหา

อย่างแท้จริง	 ถ้ามีโอกาสดิฉันก็อยากเข้าไปแก้ปัญหาเชิง

นโยบาย”	ปาตีเมาะกล่าว

ส.ก.แมน เจริญวัลย์

พรรคเดียวในประเทศไทย
ผู้สมัคร ส.ส. บัญชีรายชื่อหญิงชายเท่าเทียม
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	 ก่อนรุง่อรณุ...ท้องฟ้าสทีองผ่องอ�าไผ	ขอกราบคารวะพีน้่องคนไทยหวัใจ 

รกัชาตทิัว่ประเทศ...	กจิกรรม	“เดนิคารวะแผ่นดนิ”	ลุงก�านนัใช้รองเท้าคูเ่ดมิ 

ที่เคยเดินช่วงชุมนุม	กปปส.	เริ่มย่างก้าวเท้าแรกเมื่อวันที่	25	ตุลาคม	2561 

ณ	ลานพระบรมราชานสุาวรีย์	พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช	

ก่อนเดินไปทั่วประเทศ	 เพื่อรณรงค์รับสมัครสมาชิกพรรครวมพลังประชา 

ชาติไทยและรับฟังปัญหา	ข้อคิดเห็น	ข้อเสนอแนะจากประชาชนโดยตรง

	 ลุงก�านันไปหาประชาชนทุกจังหวัด	!

	 รัฐบุรุษโลก	 มหาตมะ	 คานธี	 สู้กับมหาอ�านาจอังกฤษเพื่อเอกราชของ

อนิเดยี	ด้วยกจิกรรม	“เดินเพือ่เกลอื”	“SALT	MARCH”	คดัค้านค�าสัง่ผกูขาด 

การผลติและจ�าหน่ายเกลอืในอนิเดียขององักฤษ	ซึง่การเดนิครัง้นัน้จดุประกาย

ให้คนอินเดียออกมาสนับสนุนแนวทาง	 “สัตยาเคราะห์”	 หรือ	 อารยะขัดขืน

ของคานธี	จนท�าให้อังกฤษคืนเอกราชให้	

	 “เหมา	เจ๋อ	ตงุ”	ผูน้�ายิง่ใหญ่ของจนี	เดนิทัพทางไกล	หรอื	“LONG	MARCH” 

ในปี	2477	ใช้เวลา	1	ปีเต็ม	จากใต้ขึ้นเหนือระยะทางกว่า	12,000	กิโลเมตร	

เพื่อสร้างชาติจีนอันยิ่งใหญ่เกรียงไกร

	 “พรรคนี้ไม่ได้อยู่หรือเกิดขึ้นได้เพราะก�านันสุเทพ	 แต่สุเทพจะเป็น 

ส่วนหนึ่งของพรรคเหมือนพี่น้องคนไทยทุกคน”

	 ทกุพ้ืนท่ีของการเดนิคารวะแผ่นดนิ	ทกุจงัหวดั	ทกุภาคของประเทศไทย	

ได้รับเสียงตอบรับ	แรงสนับสนุนและก�าลังใจจากประชาชน	

					 “ผมไม่เคยเห็นใครเดินได้มากเท่านี้เหมือนลุงก�านัน	 ในวันนี้อายุ	 70 

กว่าแล้ว	 ตูน	 บอดี้สแลม	 ว่ิงจากใต้ไปถึงแม่สาย	 เชียงราย	 แต่ลุงก�านัน 

เดินคารวะแผ่นดิน	ทั่วประเทศ”	ดร.เอนก	เหล่าธรรมทัศน์	กล่าว

เดินบ�ำเพ็ญเพียรทำงกำรเมือง
	 แน่นอนว่า	การไปสูจ่ดุมุง่หมายไม่มเีส้นทางไหน	ไม่มีอปุสรรค	ในระหว่าง 

เส้นทางเดินทางไกล	นอกจากดอกไม้ก็ย่อมมีก้อนอิฐโถมใส่	

	 “มาท�าไม	??”

	 “ไหนว่าไม่เล่นการเมือง	??	“

	 ด้วยแน่วแน่มีเจตนารมณ์ของมวลมหาประชาชนเป็นหลังพิง	 คณะเดิน

คารวะแผ่นดินจึงพร้อมเดินฝ่าทุกอุปสรรคและบทพิสูจน์	

	 พนมมือน้อมตัวเข้าหาประชาชน	!

	 “ลุงก�านัน	ต้องเดิน	และจงเดินต่อไป	เดินฝนทั่งเป็นเข็ม	บ�าเพ็ญเพียร 

ทางการเมือง	 ไปรับก้อนดิน..ท่อนไม้..ก้อนกรวด	 จนหัวแตก	 เลือดไหล 

อย่างนั้นหรือ?”

	 เปลว	สีเงิน	นักหนังสือพิมพ์ชั้นครูเขียนบทความ	“ทวิภพ’	ลุงก�านัน 

‘สเุทพ’	ตพีมิพ์ใน	นสพ.ไทยโพสต์	ฉบบัวันที	่12	ธนัวาคม	พ.ศ.	2561	เนือ้หา

ตอนหนึ่งระบุว่า	

	 “ค�าตอบ	คือ...ใช่

เดินคารวะแผ่นดิน เคารพประชาชน

“กำรไปสู่จุดมุ่งหมำย ไม่มีเส้นทำงไหน
 ไม่มีอุปสรรค ในระหว่ำงเส้นทำงเดินทำงไกล 

นอกจำกดอกไม้ ก็ย่อมมีก้อนอิฐโถมใส่”

	 เพราะนี่คือ	ชีวิตลุงก�านันที่ผูกติดกับผลจากการท�างานแทนคุณแผ่นดิน	

ต้องเจ็บ..ต้องอดกลั้น..ต้องทุกข์ทน..ต้องหม่นไหม้	ให้ทุกคนเห็น

	 เลอืด	คอืชาต,ิ	เหงือ่	คอืประชาชน,	ลมหายใจ	เพือ่สขุไพศาลของแผ่นดนิ 

	 ก�านนัสเุทพช่วยท�าให้ชาวบ้าน-ชาวเมอืงรูว่้า	บดันี	้“พรรคของมวลมหา

ประชาชน”	 เกิดขึ้นแล้ว	 โดยรวบรวมคนมีคุณภาพ	พร้อมสละประโยชน์ตน	

เป็นพรรคสนับสนุน	“คนสัตย์ซื่อต่อแผ่นดิน”	ท�าหน้าที่รัฐบาล”

เสียงประชำชนก�ำหนดนโยบำย
	 ตลอดช่วงหลายเดือนทีผ่่านมา	“เดินคารวะแผ่นดนิ”	จงึเป็นการเดนิไปหา

ประชาชนทกุกลุม่	รวมถงึประชาชนทีเ่คยร่วมเคลือ่นไหวกบั	กปปส.	ซึง่พบว่า 

ประชาชนกลุ่มดังกล่าวยังคงเห็นด้วยที่จะต้องมีการสานต่อการปฏิรูปประเทศ

ตามแนวทางของ	 กปสส.ให้ส�าเร็จ	 นอกจากนี้	 ยังท�าให้มีโอกาสบอกเล่าถึง

วตัถปุระสงค์ของการจดัต้ังพรรครวมพลงัประชาชาตไิทยและถ่ายทอดความคดิ	

อุดมการณ์ทางการเมือง	 พรรคการเมืองของประชาชน	 ขณะที่ประชาชนก็ได้

เข้ามาสะท้อนปัญหาต่างๆ	รวมถึงให้ข้อคิดเห็นในเรื่องแนวทางการแก้ปัญหา	

	 อารมณ์-ความรู้สึก-ข้อเสนอแนะ	ที่สะท้อนออกมาจากเสียงประชาชน

ทุกกลุ่มพบว่า	 ทุกพ้ืนที่ต่างมีความตื่นตัวทางการเมืองสูง	 ต้องการเห็นการ

เปลี่ยนแปลงประเทศไปในทางที่ดีขึ้น	 ผ่านการปฏิรูปประเทศและการแก้

ปัญหาอย่างมีระบบ	พร้อมกับให้ข้อคิดเห็นกับลุงก�านันและคณะในด้านต่างๆ	

เช่น	การแก้ไขปัญหาสนิค้าเกษตรตกต�า่อย่างเป็นระบบเพือ่ยกระดบัรายได้และ

คุณภาพชีวิตของเกษตรกร,	การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ	รายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่าย	

ปัญหาค่าครองชีพสูง,	 การแก้ปัญหาความเหลื่อมล�้าทางรายได้ของประชาชน 

กลุม่ต่างๆ,	การปฏริปูการศกึษาอย่างเป็นระบบ	โดยเฉพาะการมุง่พฒันาการเรยีน 

การสอนให้นกัเรยีน	นกัศึกษา	เมือ่จบการศกึษาออกมาแล้วมงีานท�า	ข้อเสนอแนะ 

เรื่องแนวทางการกระจายอ�านาจไปสู่ภูมิภาคให้มากขึ้น,	 ข้อคิดเห็นเรื่อง 

การสร้างธรรมาภิบาลทางการเมืองและการบริหารราชการแผ่นดิน	เป็นต้น	

	 นโยบายของพรรครวมพลังประชาชาติไทยจึงเป็นนโยบายที่เกิดขึ้นโดย

ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง	!!

	 “งานสร้างพรรคการเมืองของประชาชน	 ยากล�าบากแสนสาหัสดุจ 

ลุงโง่ย้ายภูเขา”	 สุวินัย	 ภรณวลัย	 อดีตอาจารย์ประจ�าคณะเศรษฐศาสตร	์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		กล่าวไว้อย่างกินใจ

	 “ปล่อยให้	“คนฉลาดทีง่อมืองอเท้า”	ทัง้หลาย	จงหวัเราะเยาะ	“ลงุโง่”	ต่อ

ไปเถิด	มแีต่คนถ่อยเท่าน้ัน	ทีหั่วเราะเยาะความมมุานะบากบัน่ของผูอ่ื้น	โดยที่

ตวัเองดแีต่ปาก	มอืไม่พาย	งอมอืงอเท้า	ใช้ชวีติแบบทิง้ขว้างลมหายใจไปวนัๆ 

ไม่ว่าจะต้องกินเวลายาวนานแค่ไหน	เส้นทางยาวไกลเพียงใด	 เหล่า	“ลุงโง่” 

ก็ต้อง	 “เดินคารวะแผ่นดิน”	 ทั่วประเทศ	 ปูทางวางรากฐานในการสร้าง

พรรคการเมืองของประชาชนต่อไป...	จนกว่าจะส�าเร็จให้จงได้”	

	 “พรรครวมพลังประชาชาติไทย	 จะเป็นพรรคที่ได้รับการสนับสนุนจาก

ประชาชนอย่างมีนัยยะส�าคัญทางการเมือง	แม้ว่าจะเป็นพรรคของคนธรรมดา

สามัญก็ตาม	เพราะประชาชนวันนี้ตื่นตัว	ตื่นรู้	และตระหนักแล้วว่า	จ�าเป็นที่

จะต้องมพีรรคการเมอืงของประชาชนทีแ่ท้จรงิมาเป็นเครือ่งมอืให้กับประชาชน

เพื่อให้เสียงของประชาชน	ความทุกข์ของประชาชน	มีคนได้ยิน	มีคนน�าภาระ

หน้าที่ไปแก้ไข	ไปต่อสู้ให้กับประชาชน”	ลุงก�านัน	กล่าว

	 ขอพลงัประชาชนผลกัดนั	“คนธรรมดาสร้างชาต”ิ	ของ	“พรรครวมพลัง

ประชาชาตไิทย”	ทีไ่ด้ยนิทกุข์ของประชาชนและพร้อมเป็นตวัแทนเอาสองบ่า

แบกรบัภาระหน้าทีไ่ปแก้ไข	ไปต่อสูใ้ห้กบัประชาชน	ส่งพวกเขาเหล่าน้ีเดนิไป

ให้สุดทาง	ได้เข้าไปเป็น	ส.ส.	ในสภา	

 24 มีนำคม 2562
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10 รวมพลังประชาชาติไทย

นโยบายแก้ปัญหาเศรษฐกิจชาวบ้าน
 2.1) นโยบำยส�ำหรับประชำชนทั่วไปและผู้ใช้แรงงำน
	 	 •	ยกรายได้ครัวเรือนให้ถึงเส้นมาตรฐานความพอเพียง	 ซ่ึงเป็นตัวเลขรายได้ที่ถูกก�าหนดจากสภาวะความเป็นจริงในพื้นที่นั้นๆ	 และท�าให้สามารถด�ารงชีพได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย	์

ครัวเรือนที่มีรายได้	และปัจจัยยังชีพที่ต�่ากว่าเส้นมาตรฐานนี้	รัฐต้องมีมาตรการช่วยเหลือให้มีรายได้ถึงเส้นมาตรฐานความพอเพียง	โดยการสร้างอาชีพใหม่	ฝึกงาน	เพิ่มทักษะ	น�างานมาให้ท�าถึงครัวเรือน	 

อาท	ิงานตัดเยบ็เสือ้ผ้า	เครือ่งแบบนกัเรยีน	เครือ่งแบบนกัโทษ	การท�าขนม	โดยรฐัเป็นผูห้าตลาดขายสนิค้าให้	ในระหว่างทีม่าตรการข้างต้นยงัไม่บรรลผุล	รฐัต้องให้เบีย้ยงัชพีเพือ่ให้ชีวติคนกลุม่นีอ้ยูใ่นระดบั 

เส้นมาตรฐานความพอเพียง	ให้มีกองทุนกู้ยืมเพื่อสร้างหรือจัดหาที่อยู่อาศัย	ลูกหลานเรียนจบอาชีวะและเทคนิคโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ	ทั้งสิ้น	เพื่อจะมีอาชีพและรายได้ที่ดีเมื่อจบการศึกษา	สร้างอาชีวะ

และวิชาชีพที่ทันสมัย	สอนโดยมืออาชีพ	ตรงความต้องการของตลาดแรงงาน

	 	 •	มีมาตรการดูแลผู้ที่ถูกปลดออกจากงานจากสภาวะทางเศรษฐกิจหรือการเปลี่ยนแปลงใหญ่ทางเทคโนโลยี	ด้วยการให้เงินสงเคราะห์เป็นเวลา	12	เดือน	เพื่อที่จะตั้งตัวหรือหางานท�าใหม่ได้

มีมาตรการช่วยให้คนเหล่านี้เข้าถึงแหล่งเงินกู้เพื่อท�ากิจการใหม่ของตนเองได้ด้วย

 2.2) นโยบำยส�ำหรับเกษตรกรและชำวประมง
	 	 •	การเกษตรของประเทศต้องวางแผนอย่างเป็นระบบ	ครบวงจร	เชื่อมโยง	สอดคล้องกัน	ทั้งการผลิต	การแปรรูปและการตลาด

	 	 •	ให้พืชผลหลัก	เช่น	ข้าว	ข้าวโพด	ยางพารา	ปาล์มและมันส�าปะหลัง	เกษตรกรขายแล้วมีก�าไรไม่น้อยกว่า	100%	ของต้นทุนการผลิต	โดยส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะปลูกตามความเหมาะสม 

ของดิน	ฟ้า	อากาศ	(แบ่งพื้นที่ท�าการเกษตรออกเป็นโซน	เพื่อให้ได้ผลผลิตทั้งปริมาณและคุณภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและขายได้ราคาดี)

	 	 •	พฒันาการเกษตรของประเทศให้เป็นเกษตรอินทรย์ีหรอืเกษตรปลอดภยั	และเกษตรสมยัใหม่	สนบัสนนุเงนิทนุเพือ่การนี	้ส่งเสรมิการจดัตัง้วสิาหกจิชมุชนเพือ่ให้ประชาชนท�าการค้าสมยัใหม่ 

(โมเดิร์นเทรด)	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 	 •	ควบคุมและห้ามการน�าเข้า	การจ�าหน่ายและการใช้สารเคมีที่เป็นพิษทางการเกษตร	ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง	เช่น	พาราควอตและไกลโฟเซต

	 	 •	อนุญาตและส่งเสริมให้เกษตรกรและชุมชนปลูกไม้ยืนต้นที่เคยเป็นไม้หวงห้าม	เช่น	ไม้สัก	ไม้พะยูง	เพื่อการใช้สอยเองหรือจ�าหน่าย

	 	 •	สนับสนุนให้ชุมชนและประชาชนทั่วไปสร้างโรงไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน	เช่น	พลังงานแสงอาทิตย์	ลม	น�้า	และชีวมวล	เพื่อใช้หรือจ�าหน่ายให้การไฟฟ้า

	 	 •	ด�าเนินการให้เอกสารสิทธิที่ดินหรือเอกสารที่เกี่ยวกับการใช้สอยที่ดินทุกประเภทเป็นโฉนด	เปลี่ยน	ส.ป.ก.4-01	ให้เป็นโฉนด	(โฉนดหลังแดง)	ห้ามซื้อขาย	แต่สามารถน�าไปใช้ในการค�้า

ประกันการกู้ยืมหรือใช้ประกันตัวเมื่อมีคดีได้	ส่วน	ภ.บ.ท.5	ส.ค.1	และ	ส.ท.ก.	ในที่ที่ไม่ใช่เขตต้นน�้าล�าธาร	ให้เปลี่ยนเป็นโฉนดทั้งหมด	และจากนี้ไป	ห้ามออกเอกสาร	ภ.บ.ท.5	ส.ค.1	และ	ส.ท.ก.	

อีกต่อไป	 แม้พื้นท่ีที่กล่าวมาข้างต้นนี้จะอยู่ในเขตป่าสงวน	 แต่เมื่อพิสูจน์ได้ว่าประชาชนอยู่มาก่อนที่จะประกาศเป็นเขตป่าสงวนก็ให้ออกโฉนดให้ประชาชน	 แต่ถ้าอยู่หลังจากประกาศเขตป่าสงวนแล้ว 

และไม่อยู่ในบริเวณต้นน�้าล�าธาร	ก็ให้ออกโฉนดได้ตามกฎหมายปฏิรูปที่ดิน	แต่ต้องปลูกไม้ยืนต้นไม่ต�่ากว่า	25%	ของพื้นที่	ส่วนผู้ที่อยู่อาศัยในเขตต้นน�้าล�าธารให้ย้ายออก	โดยรัฐจะจ่ายเงินชดเชยให้เพื่อ

ไปหาที่ท�ากินและที่อยู่อาศัยใหม่

	 	 •	เพิ่มจ�านวนผู้ประกอบธุรกิจการเกษตรรุ่นใหม่ทดแทนเกษตรกรรุ่นเก่า	สนับสนุนวิทยาลัยการเกษตรที่ทันสมัย	สอนโดยครูอาจารย์ที่เป็นมืออาชีพ	รวบรวมและระดมปราชญ์ชาวบ้านให้มา

ท�าหน้าที่ที่ปรึกษาและเป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท�าการเกษตร

	 	 •	ท�าทุ่งกุลาร้องไห้	 2.1	 ล้านไร่	 ใน	 5	 จังหวัด	 ให้เป็น	 “เขตเศรษฐกิจพิเศษทุ่งกุลา”	 เป็นเขตเศรษฐกิจพอเพียงด้วยศาสตร์พระราชา	 มุ่งให้เป็นพื้นที่เกษตรอินทรีย์เพื่อยกระดับคุณภาพ 

ข้าวหอมมะลิเป็นสินค้าปลอดสารพิษ	ยกระดับข้าวหอมมะลิให้เป็นสินค้าอันดับ	1	ของโลก	จนเกิดเป็นค�าพูดว่า	“จะซื้อข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา	ต้องจองล่วงหน้านาน”	และยกระดับทั้งทุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็น

ครัวปลอดภัยของโลก	ส่งเสริมการค้าและวิชาการเกษตรโดยการจัดตั้งตลาดค้าส่งขนาดใหญ่	พัฒนาวิทยาลัยอาชีวะและวิทยาลัยการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและเรียนฟรี	 เพื่อพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	เชิงโบราณคดีและเชิงวัฒนธรรมไปด้วย

	 	 •	จดัตัง้	“เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้”	(เขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษสนิค้าฮาลาล)	เพือ่ส่งเสรมิอตุสาหกรรมฮาลาลให้ครบวงจร	เปิดพืน้ทีท่่องเทีย่ว	(HALAL	TOURISM) 

เชื่อมต่อกับภูมิภาคต่างๆ	และต่างประเทศ	จัดงาน	“HALAL	EXHIBITION”	ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้	รวมทั้งส่งเสริมการลงทุน	(BOI)	ในกิจการที่เกี่ยวกับฮาลาล	เพื่อยกระดับผู้ประกอบการ

ในพื้นที่ไปสู่ระดับฮาลาลโลก

	 	 •	เร่งฟ้ืนฟแูหล่งทรพัยากรประมงชายฝ่ังให้กลบัคนืสูค่วามอดุมสมบรูณ์	สามารถเป็นแหล่งประกอบอาชพีส�าหรับชาวประมงพ้ืนบ้านและประมงชายฝ่ัง	เช่น	การขยายพ้ืนทีส่ร้างปะการังเทยีม

	 	 •	สนับสนุนให้ชาวประมงรายย่อยที่ใช้เรือขนาดเล็กมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ	ในห้วงเวลาที่ห้ามท�าการประมง

	 	 •	จดัตัง้เขตเศรษฐกจิพเิศษด้านการประมง	เพือ่ส่งเสรมิการผลติ	การตลาดและการท่องเทีย่วด้านการประมงและอาหารทะเล	รวมทัง้ขยายพืน้ทีน่คิมอตุสาหกรรมการประมงเพือ่แปรรปูสตัว์น�า้ 

ก�าหนดเขตพื้นที่พิเศษเพื่อแรงงานประมงให้สอดคล้องกับต้นทุนและการพัฒนาการประมงในพื้นที่ชายฝั่งทะเล	เช่น	เปิดลงทะเบียนแรงงานต่างด้าวเป็นกรณีพิเศษ

	 	 •	ส่งเสริมให้เปลี่ยนเครื่องมือประมงที่ทันสมัยส�าหรับเรือประมงในประเทศหรือที่ปฏิบัติการในน่านน�้าสากล	เป็นไปตามกฎหมายสากล	โดยรัฐช่วยลดภาระต้นทุนดังกล่าวอย่างจริงจัง

นโยบายพรรครวมพลังประชาชาติไทย
เป้าหมายหลักของนโยบายพรรครวมพลังประชาชาติไทย คือ หนึ่ง เร่งปฏิรูปเปลี่ยนแปลงประเทศขนานใหญ่ในด้านต่างๆ 
สอง มุ่งแก้ปัญหาปากท้องของประชาชน ให้ความส�าคญักบัเศรษฐกจิชาวบ้านมากกว่าสิง่อืน่ใด ลดรายจ่าย เพิม่รายได้ เพือ่
ชีวิตที่มั่นคง โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา

นโยบายปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
และกิจการต�ารวจ
	 •	ต�ารวจเป็นต้นทางของกระบวนการยตุธิรรม	เราจะท�าให้ต�ารวจไทย 

เป็นต�ารวจมืออาชีพและเป็นต�ารวจของประชาชนอย่างแท้จริง

	 •	กระจายอ�านาจการบริหารงาน	 การจัดสรรงบประมาณและก�าลัง

คนของต�ารวจลงสู่จังหวัด	 ให้แต่ละจังหวัดมีส�านักงานต�ารวจที่ขึ้นกับ

จังหวัดและประชาชนในพ้ืนที่	 โดยเฉพาะให้มีต�ารวจที่มีหน้าที่จัดการ 

แก้ปัญหายาเสพตดิระดบัจงัหวัดขึน้เป็นการเฉพาะ	ซึง่มขีดีความสามารถ

ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	 ก�ากับ	 ควบคุมโดยประชาชน 

ในจังหวัด

	 •	พัฒนาขีดความสามารถในการสอบสวนและนิติวิทยาศาสตร ์

ของต�ารวจระดับจังหวัดให้ได้มาตรฐานเดียวกันกับส่วนกลาง

นโยบายจังหวัดของประชาชน
	 ยกฐานะทุกจังหวัดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ	 รวมบรรดาหน่วยราชการ

ส่วนกลาง	 ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ินในพ้ืนที่จังหวัดหนึ่งๆ	 เข้ามาไว้ด้วยกัน	 จึงท�าให้จังหวัด 

รูปแบบใหม่นี้	จะมีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล	ประหยัดงบประมาณและก�าลังคนในภาครัฐ	

เพราะได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐโดยตรง	ไม่ผ่านกระทรวงและกรม	นายกรัฐมนตรีก�ากับดูแล 

และส่งเสริมการบริหารและการพัฒนาของจังหวัด	ผ่านการประชมุระหว่างนายกรัฐมนตรีและผู้ว่าราชการ 

จังหวัดเป็นประจ�าเดือนละ	 1	 คร้ัง	 จังหวัดของประชาชนนี้บริหารจัดการทุกอย่างในพื้นที่ได้เอง 

ยกเว้นเร่ืองความมั่นคง	 การต่างประเทศ	 การยุติธรรม	 การคลังและการเงินของแผ่นดิน	 และการ

สาธารณูปโภคระดับชาติ	

	 ในระยะแรก	 ให้มีผู้ว่าราชการจังหวัดที่นายกรัฐมนตรีสรรหาผ่านความเห็นชอบของสภาจังหวัด

และมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ	แต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดให้ด�ารงต�าแหน่ง	วาระ	4	ปี	มีสถานะ

เป็นข้าราชการการเมืองเช่นเดียวกับผู้ด�ารงต�าแหน่งรัฐมนตรี

นโยบายด้านการศึกษา
	 •	เน้นฝึกนักเรียน	 นักศึกษาให้มีความรู ้คู ่คุณธรรมและ

ประกอบอาชีพได้ดี	มีรายได้ที่มั่นคงในเวลาอันรวดเร็ว

	 •	มุ่งสร้างอาชีวะศึกษาและวิชาชีพให้เป็นการศึกษากระแส

หลักให้จงได้	 จัดการศึกษาฟรีจนถึงระดับ	ปวส.	สร้างมืออาชีพ 

ที่มีคุณธรรมและมีรายได้สูง	 โดยรัฐร่วมมือกับภาคเอกชนและ

ภาคสังคมเพื่อปรับแนวการสอนและการบริหารให้อาชีวะศึกษา

และวิทยาลัยเกษตร	 ทันโลก	 ทันสมัย	 ตรงความต้องการของ

ตลาดแรงงาน

	 •	จัดให้มีกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาส�าหรับการศึกษาระดับ

มหาวิทยาลัย	 โดยผู้กู้ยืมค�้าประกันตัวเองได้	 เมื่อมีงานท�าแล้ว	

ให้กรมสรรพากรด�าเนินการให้ผู้กู้ช�าระหน้ีผ่านระบบภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดา
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นโยบายด้านผู้สูงอายุ
	 •	เพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุเป็น	1,500	บาทต่อคน	ต่อเดือน

	 •	ขยายเวลาอายุเกษียณในภาครัฐเป็น	70	ปี

	 •	ปรับเพิ่มบ�านาญส�าหรับข้าราชการเกษียณไปพร้อมกับการข้ึน 

เงินเดือนของข้าราชการที่ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ทุกครั้ง

	 •	สนับสนุนภาคเอกชนให้รับผู้สูงอายุเข้าท�างานตามสภาพร่างกาย

และสุขภาพ

	 •	จัดให้มีผู้ท�าหน้าที่บริบาลผู้สูงอายุอย่างทั่วถึงทุกชุมชน	คัดเลือก

จาก	อสม.	ให้ท�างาน	โดยมีค่าตอบแทน	10,000	บาทต่อเดือน

	 •	จดัให้มสีถานดแูลผู้สงูอาย	ุ(เนอร์สซ่ิงโฮม)	โดยรฐัให้เงนิอดุหนนุ

แก่วัด	โบสถ์	มัสยิด	และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดท�า

นโยบายด้านผู้พิการ
	 •	เพิ่มเบี้ยยังชีพผู้พิการเป็น	1,500	บาทต่อคน	ต่อเดือน

	 •	บังคับใช้กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานสิ่งก่อสร้างและสิ่งอ�านวยความสะดวก

ส�าหรับผูพิ้การอย่างเคร่งครัด	ให้มผีลส�าเร็จภายใน	5	ปี	ใช้มาตรการทางภาษจูีงใจ

ให้เอกชนพัฒนาสิ่งก่อสร้างและสิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับผู้พิการให้มากขึ้น

กว่าที่กฎหมายก�าหนด

	 •	ปรบัปรงุกฎหมายและระเบยีบว่าด้วยการบรหิารกองทนุส่งเสรมิและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ	 เพื่อให้ผู้พิการทุกกลุ่ม	 ทุกประเภท	 เข้าถึง	 และได้รับ

ประโยชน์จากกองทุนอย่างเต็มที่

	 •	ส่งเสริมการสร้างงานและการประกอบธรุกิจส่วนตวัของผู้พิการทีส่ามารถ

ท�างานได้

	 •	โอนอ�านาจให้จังหวัดเป็นองค์กรปฏิบัติการ	 มีหน้าที่ดูแลผู้พิการ	 ตาม

กฎหมาย	ส่วนหน่วยงานในระดับชาติเป็นผู้ก�าหนดมาตรฐานและการก�ากับดูแล	

นโยบายด้านสาธารณสุข
	 •	เน้นการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกและป้องกันการเกิดโรค

มากกว่าการรักษา	 มุ่งสร้างเสริมสุขภาวะ	 และยกระดับการรักษา 

โรคภัยไข้เจ็บของคนในชนบทและเมืองเล็กเป็นพิเศษ

	 •	พฒันาขดีความสามารถในการรกัษาพยาบาลของโรงพยาบาล

ประจ�าอ�าเภอให้เทียบเท่าโรงพยาบาลประจ�าจังหวัด	 เพื่อลดความ

แออัดของโรงพยาบาลประจ�าจังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์

	 •	ยกระดับโรงพยาบาลต�าบลให้ท�าหน้าที่ส่งเสริมและป้องกัน

โรคเชิงรุกได้ทุกโรค	 จัดให้มีแพทย์และพยาบาลประจ�าโรงพยาบาล

ต�าบลอย่างพอเพียง

นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
 •	เพิม่พืน้ทีป่่าไม้ให้ได้	40%	ของพืน้ทีป่ระเทศ	โดยให้ชมุชน	ประชาชน

จติอาสา	และเอกชนเป็นผูด้�าเนนิการปลกูป่าในพืน้ทีข่องรฐั	ส่งเสรมิการปลกู 

ไม้ยืนต้นในเชิงเศรษฐกิจและเชิงนิเวศในพื้นที่ของเอกชนและประชาชน

เพื่อทดแทนป่าไม้ที่ถูกบุกรุกและเสื่อมสภาพ	 ส่งเสริมการปลูกป่าในไร่ 

ในสวน	ยกเลิกไม้หวงห้ามเพื่อให้ประชาชนสามารถปลูกและน�าไปใช้ในทาง

เศรษฐกิจได้

	 •	ให้หน่วยงานของรัฐ	รวมทั้งมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาล	เป็นผู้ผลิต

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานหมุนเวียนอื่นๆ	เช่น	พลังงานลม	

ชีวมวล	ขยะ	เพื่อใช้เองและเพื่อจ�าหน่าย

	 •	อนญุาตให้ประชาชน	ครวัเรอืน	เกษตรกร	ชมุชน	ผูป้ระกอบการรายย่อย 

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายพลังงานไฟฟ้าได ้

ส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมหุ้นได้อย่างกว้างขวาง

	 •	ด้านการลดมลพิษและสารปนเปื้อน	 เลิกการใช้สารเคมีที่เป็นพิษ 

ในการเกษตร	 และส่งเสริมการเกษตรแบบอินทรีย์	 และเกษตรปลอดภัย 

เพื่อสร้างไทยให้เป็นครัวโลกที่อร่อย	ปลอดภัย	กินแล้วไม่เกิดโรค

	 •	ใช้มาตรการทางกฎหมายและภาษี	 ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการลดการ 

ใช้ถุงพลาสติก	หลอดพลาสติก	และโฟม

	 •	ส่งเสริมการใช้พลังงานไฟฟ้าแทนพลังงานน�้ามัน	ส�าหรับยานพาหนะ

ทุกชนิด	ทั้งส่วนบุคคลและสาธารณะ	เพื่อลดมลพิษและฝุ่นพิษโดยเร็ว

นโยบายด้านการท่องเทีย่ว
	 •	เปลี่ยนการท่องเที่ยวซึ่งเป็นรายได้ใหญ่ของประเทศในขณะนี้	 ให้กลายเป็น 

การท่องเทีย่วเพือ่ชมุชน	ครวัเรอืนและประชาชนมากขึน้	ส่งเสรมิการลงทนุ	(BOI)	

แก่กจิการขนาดกลางและขนาดเลก็ในธรุกจิด้านการท่องเทีย่ว	เช่น	การท�าโฮมสเตย์	

การท�าห้องพักในบ้าน	(AIRBNB)	ร้านอาหาร	ร้านขายของฝาก	การให้บริการรถ	

เรือ	รถสามล้อหรือยานพาหนะอื่นๆ	เพื่อบริการนักท่องเที่ยว

นโยบายเมือง นครและกรุงเทพมหานคร
	 •	สนับสนุนให้เกิดตลาดชุมชนในรูปแบบต่างๆ	รวมถึงตลาดนัดลอยฟ้าบนพื้นที่สะพานลอยคนข้ามขนาดใหญ่	โดยให้ชุมชนดูแลจัดการกันเอง	เพื่อเพิ่มรายได้ให้คนในชุมชน	

  สนบัสนนุให้คนในชมุชนสามารถขายผลติภณัฑ์ทีต่นเองผลติได้	ส่วนผูซ้ือ้สามารถซือ้สนิค้าได้อย่างสะดวกสบาย	ด้วยท�าเลทีด่แีละสนิค้าในราคาถกู	ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง

	 •	น�าเสน่ห์ทางวฒันธรรมทีส่วยงามและมปีระวตัศิาสตร์อนัยาวนานของกรงุรตันโกสนิทร์และกรงุธนบรุมีาเพ่ิมรายได้ให้กบัคนในพ้ืนทีผ่่านการท�าธรุกจิการท่องเทีย่ว	สนบัสนนุ

	 	 ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว	เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

	 •	สร้างถนนอาหาร	(STREET	FOOD)	ท�าให้ชาวเมืองและนักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงอาหารต่างๆ	ที่สดใหม่	อร่อย	สะอาดและราคาไม่แพงได้โดยง่าย	ตลอด	24	ชั่วโมง 

	 •	ขยายเวลาและจ�านวนแรงงานในการก่อสร้างรถไฟฟ้าทุกสายทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	เพื่อเร่งรัดการก่อสร้างให้แล้วเสร็จก่อนก�าหนด

	 •	สร้างระบบขนส่งมวลชนที่ทันสมัยในเมืองและนครจนถึงขั้นท�าโมโนเรล	รถรางไฟฟ้าหรือรถไฟใต้ดินอย่างทั่วถึง

	 •	สร้างรถไฟรางคู่และรถไฟความเร็วสูงเชื่อมเมืองและนครที่เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคต่างๆ	เข้าด้วยกัน

	 •	ยกระดับทางรถไฟในเมืองที่รถไฟเคยผ่าเมืองออกเป็นสองส่วนคือส่วนที่เจริญและไม่เจริญ	 เช่น	 หาดใหญ่	 สุราษฎร์ธานีและพิษณุโลก	 ให้ยกรางรถไฟให้ลอยสูงขึ้นเพื่อ 

	 	 ให้รถและคนผ่านไปมาหากันสะดวก	 ท�าให้เมืองสองซีกนั้นได้เชื่อมต่อกัน	 เพื่อใช้พื้นที่พัฒนาเมืองและขยายโอกาสในการสร้างธุรกิจการท่องเที่ยว	 น�าย่านสินค้าของ 

	 	 การรถไฟออกจากเมือง	และใช้พื้นที่เหล่านั้นเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมือง

	 •	สนับสนุนการลงทุนในการสร้างพื้นที่จอดรถส่วนบุคคลที่สะดวกและปลอดภัย	 เพื่อสนับสนุนให้คนเมืองได้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น	 ลดปัญหา 

	 	 การจราจรติดขัด

	 •	ฟื้นฟูการคมนาคมทางน�้าทั้งระบบ	ทั้งท่าเรือและเรือขนส่งทุกชนิด	ทุกขนาด	ให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย

	 •	เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง	นครและมหานคร	จากพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์	ทั้งของหน่วยงานราชการและเอกชน

	 •	ปฏิรูประบบการจัดเก็บและจัดการขยะ	ต้องมีการเก็บขยะตามที่อยู่อาศัยทุกวัน	ในห้วงเวลาที่ไม่เป็นอุปสรรคกับการใช้ชีวิตของผู้คน

	 •	สร้างกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองชั้นน�าของโลกเรื่องอาหารที่ท�าจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพ	มีคุณค่าทางโภชนาการและเป็นอาหารปลอดภัย	ผักและผลไม้ที่ปลอดสารพิษ

	 •	สร้างครูผู้สอนให้มีคุณภาพส�าหรับนักเรียนทุกคน

	 •	ให้ซิมการ์ดอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงส�าหรับเด็กและเยาวชน	อายุ	12-25	ปี	เพื่อใช้ในการศึกษาทุกรูปแบบ

	 •	ให้เงินตอบแทนประธานชุมชนและกรรมการชุมชนในการท�างาน	

	 •	ปรับเปลี่ยนโรงเรียนที่มีจ�านวนนักเรียนน้อยให้เป็นเนอร์สซิ่งโฮมส�าหรับผู้สูงอายุ

เลือกพรรครวมพลังประชาชาติไทย
24 มีนาคม 2562
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โปรดเลือกพรรครวมพลังประชาชาติไทย
ทั้ง 350 เขตเลือกตั้ง

ทุกคะแนนมีความหมายเพื่อปฏิรูปเปลี่ยนแปลงประเทศ
และแก้ปัญหาเศรษฐกิจชาวบ้าน

ปฏิรูปเปลี่ยนแปลงประเทศ ตามเจตนารมณ์ของมวลมหาประชาชน

ผลิตโดย	พรรครวมพลังประชาชาติไทย	•	พิมพ์ที่	•	บริษัท	บางกอก	โพสต์	จ�ากัด	(มหาชน)	136	ถนนสุนทรโกษา	แขวงคลองเตย	เขตคลองเตย	กรุงเทพฯ	10110	•	จ�านวน	3.5	ล้านชุด	•	วันที่	25	กุมภาพันธ์	2562

เลือกพรรครวมพลังประชาชาติไทย
24 มีนาคม 2562


