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ทําไมต้อง
“อนาคตใหม่”
คุณคิดว่าเราและลูกหลานของเรา
จะมีอนาคตแบบใดในประเทศ
ที่อยู่ในความขัดแย้งทางการเมือง
อย่างร้าวลึกมากว่าทศวรรษ?
ในประเทศที่รฐ
ั ประหารซํ้าซาก
ฉีกรัฐธรรมนูญทุกๆ 4 ปี?
ในประเทศที่กองทัพ
ฉวยโอกาสเข้าครองอํานาจอยู่เสมอ
ในยามที่บ้านเมืองมีวก
ิ ฤต?

ประเทศไทย ประเทศของเรา
ตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้
3

สถานการณ์ที่ ด้านหนึ่ง การเมืองแบบแบ่งขั้วอย่างชนิดที่
ไม่สามารถหาจุดร่วมกันได้เลย เป็นอุปสรรคต่อการเจรจา
ปรึกษาหารือกัน ในขณะที่อีกด้านหนึ่ง การเมืองแบบ
เผด็จการทหาร ก็ปิดกั้นสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
กดทับปัญหาทั้งหมดเอาไว้อยู่ภายใต้อาํ นาจปืน ทําให้
ความขัดแย้งทางการเมืองไม่อาจยุติลง ไม่อาจแสวงหา
ฉันทามติร่วมกันของคนในชาติได้ ตรงกันข้าม กลับทําให้
ความขัดแย้งร้าวลึกลงไปอีก
การเมืองไทยถูกแบ่งแยกออกเป็นฝักฝ่าย ผู้สนับสนุน
แต่ละฝ่ายต่างทุ่มสรรพกําลังไปกับการทะเลาะเบาะแว้งกัน
ทั้งๆ ที่เอาเข้าจริงแล้ว ผู้สนับสนุนฝักฝ่ายทางการเมืองทั้ง
หลายต่างก็เป็น “ประชาชน” ผู้ใฝ่ฝันถึงระบอบการเมืองที่
ดี คุณภาพชีวิตที่ดี เศรษฐกิจที่ดี สําหรับตนเองและลูก
หลาน ความขัดแย้งระหว่าง “ประชาชน” ด้วยกันนี้ มีแต่
ทําให้ผู้คนส่วนใหญ่แย่ลง ในขณะที่ผู้มีอํานาจไม่กี่คนกลับ
ตักตวงเอาผลประโยชน์จากความขัดแย้ง
เราจะออกจากสถานการณ์เช่นนี้ได้อย่างไร?
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ถึงเวลาแล้วที่จะต้องมี
พลังใหม่เพื่ อฟื้นความเชื่อมัน
่
ในระบอบประชาธิปไตยให้
กลับคืนมาอีกครัง
้ เพื่ อ
นําพาประเทศออกจากภาวะ
วิกฤต พวกเราจึงรวมตัวกัน
ริเริม
้ พรรคอนาคตใหม่
่ ก่อตัง
เพื่ อความหวังในการกลับสู่
ประชาธิปไตย เพื่ อเปลี่ยนแปลง
และสร้างสรรค์สิ่งใหม่
ที่ดีกว่าที่เป็นอยู่ และเพื่ อ
ปรับภูมิทัศน์การเมืองไทย
ให้ดีข้น
ึ
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ประการแรก

พรรคอนาคตใหม่ จะทําให้
ประชาชนคนไทยเห็นร่วมกันว่า
เราสามารถกลับสู่ การเมือง
แบบประชาธิปไตยได้

ประการที่สอง

พรรคอนาคตใหม่มุ่งเปลี่ยนแปลง
สั งคมไทยให้ดีกว่าที่เป็นอยู่ และ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้แก่
ประเทศไทย

พรรคอนาคตใหม่จะใช้วิธีการบริหาร
จัดการแบบใหม่ หลอมรวมคนที่ไม่ยอม
จํานนต่อสิ่งที่เป็นอยู่ หลอมรวมคนที่มี
ความรู้ความสามารถเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อ
ลงมือสร้างการเมืองแบบใหม่ และนําเสนอ
นโยบายก้าวหน้า

วิกฤตความขัดแย้งตลอดทศวรรษทําให้
เผด็จการทหารฉวยโอกาสครองอํานาจได้
อย่างยาวนานโดยอ้างตนเป็น “คนกลาง”
เข้ามาแก้ไขวิกฤต ทั้งๆ ที่ในความเป็นจริง
แล้ว เผด็จการทหารเป็นคู่ขัดแย้งและเป็น
ส่วนหนึ่งของปัญหา พวกเขาสร้างภาพ
หลอนอันน่าสะพรึงกลัวว่า หากกลับไปสู่
ระบอบประชาธิปไตย กลับไปสู่การเลือก
ตั้ง สังคมไทยต้องประสบกับความขัดแย้ง
และความรุนแรงแบบที่เป็นมาอีก ดังนั้น
จึงจําเป็นต้องทนอยู่กับระบอบเผด็จการ
เช่นนีเ้ รือ่ ยไป ผูค้ นจํานวนมากเริม่ เบือ่ หน่าย
“การเมือง” ท้อแท้สน
ิ้ หวังจนพานไปคิดว่า
การเมืองในระบอบประชาธิปไตยไม่อาจ
แก้ไขปัญหาได้
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การสร้างพรรคการเมืองแบบใหม่จะช่วย
กระตุกความคิดของคนในสังคม จากที่
รู้สึกว่าไม่มีทางออก มีแต่ทางตัน กลาย
เป็นมีทางออก มีทางเลือกใหม่ ทางเลือกที่
ทําให้คนกลับมามีความหวังว่าการเมืองจะ
ดีขึ้นได้ ทางเลือกที่ทําให้คนพร้อมที่จะ
กลับไปสู่การเลือกตั้ง กลับไปสู่การเมือง
แบบประชาธิปไตย และเชื่อมั่นว่า ความ
ขัดแย้งทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
นั้น เป็นเรื่องปกติที่ประชาชนสามารถ
เรียนรู้และแก้ไขได้เอง

นโยบายที่เน้นการกระจายอํานาจออกจาก
ระบบรัฐราชการซึ่งรวมศูนย์และไม่มี
ประสิทธิภาพ นโยบายที่ทําให้ประชาชนมี
โอกาสทางสังคมและเศรษฐกิจที่เท่าเทียม
ทลายการผูกขาดทางเศรษฐกิจ เปิดให้
ประชาชนเข้าถึงทุนและทรัพยากรที่เคยอยู่
ในมือของคนไม่กี่กลุ่ม พัฒนาคุณภาพชีวิต
พัฒนาระบบสวัสดิการที่สร้างหลักประกัน
อย่างถ้วนหน้าให้แก่คนทุกคนตั้งแต่เกิด
ในยามแก่ ในยามเจ็บ และจนวันตาย
นโยบายที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีศักยภาพ
เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่ง
มาพร้อมกับโอกาสและความท้าทายใหม่
สร้างระบบการศึกษา วัฒนธรรม และ
กฎหมายให้สอดคล้องกับยุคสมัย เอื้อต่อ
ชีวิตทางสังคมและทางเศรษฐกิจรูปแบบ
ใหม่ มิใช่เป็นอุปสรรคขัดขวาง
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ประการที่สาม

พรรคอนาคตใหม่ต้องการเปลี่ยน
ภูมิทัศน์การเมืองไทยใหม่

การเมืองจะไม่ใช่การทําลายล้างศัตรู
แต่การเมือง คือ การสร้างสรรค์
การเมืองจะไม่ใช่เรื่องสกปรกหรือใส่ร้าย
ป้ายสี แต่การเมือง คือ ความเชื่อว่าการ
เปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเป็นไปได้เสมอ
เมื่อคิดแล้ว ก็ลงมือทํา
การเมืองจะไม่ใช่การแก่งแย่งตําแหน่ง
เพื่อประโยชน์ส่วนตน แต่การเมือง คือ
การแข่งขันเข้าสู่อาํ นาจเพื่อทําประโยชน์
ให้แก่ประชาชน
การเมืองจะไม่ใช่เรื่องของชนชั้นนําทาง
การเมืองไม่กี่คน เทคโนแครตผู้เชี่ยวชาญ
หรือข้าราชการเท่านั้น แต่การเมืองเป็น
เรื่องของประชาชน “ผู้ทรงอํานาจสูงสุด”
ในการตัดสินใจ

พรรคอนาคตใหม่ มุ่งทํางานอย่าง
สร้างสรรค์ นําเสนอนโยบาย และ
ลงมือปฏิบัติ
พรรคอนาคตใหม่ จะเป็นสถาบันทางการ
เมืองที่ประชาชนร่วมกันเป็นเจ้าของ
ผ่านการร่วมระดมสมอง ร่วมตัดสินใจ
ร่วมดําเนินการ และร่วมระดมทุน
ผ่านกระบวนการจัดการแบบประชาธิปไตย
จากรากฐาน เป็นพื้นที่ที่เปิดกว้างสําหรับ
ทุกเสียง นโยบายมาจากการศึกษา
ค้นคว้าทางวิชาการและความคิดเห็น
ของประชาชน
การดําเนินการตามแนวทางนี้จะทําให้
พรรคอนาคตใหม่สามารถ “ปักหมุด”
และ “ชิงพื้นที่” เพื่อเปลี่ยนภูมิทัศน์
การเมืองไทยได้
8

พรรคการเมืองแบบนี้อาจไม่เคยปรากฏขึ้น
มาก่อนในการเมืองไทย และอาจไม่มีใคร
เชื่อว่าพรรคการเมืองในลักษณะเช่นนี้จะ
เกิดขึ้นได้จริงในการเมืองไทย

ไม่มีใครที่มีความชอบธรรมเพียงพอ
ในการกําหนดอนาคตให้แก่เราได้
นอกจากตัวเราเอง
นี่คือห้วงเวลาสําคัญทางประวัติศาสตร์
หากประชาชนไม่ร่วมมือกันกําหนดอนาคต
ของตนเอง เพื่อนําพาประเทศไทยออก
จาก “ทศวรรษที่สูญหาย” บ้านเมือง
ของเราจะเสียหายมากกว่านี้ และเราอาจ
ไม่มีโอกาสฟื้นกลับมาได้ทันอีกแล้ว

ดังนั้น ต้องออกจาก
“ทศวรรษที่สูญหาย” มุ่งหน้าสู่
“ทศวรรษ แห่งการทวงคืนอนาคต”
ร่วมทวงคืนอนาคตของเรา
ร่วมทวงคืนอนาคตประเทศไทย
สร้าง “อนาคตใหม่” เพื่ อประเทศไทย
ที่อาํ นาจสูงสุดเป็นของประชาชน
เพื่ อประเทศไทยที่มีอนาคต

แน่นอน อดีตเป็นบทเรียนและ
ประสบการณ์ แต่ไม่ใช่ตัวกําหนดชี้ขาด
อนาคต อนาคตเป็นของเรา หากเราเชื่อว่า
เป็นไปได้ และลงมือทํา เช่นนี้ ก็คือ
พวกเราเองที่เป็นผู้กําหนดอนาคต
ประเทศไทยสูญเสียเวลาและโอกาสไปมาก
พอแล้ว ประชาชนคนไทยต้องมีชีวิตที่ดี
กว่านี้ ประชาชนคนไทยมีศักยภาพในการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ และเปลี่ยนแปลงไปสู่
สิ่งที่ดีกว่าได้ ขอเพียงแต่มีการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยที่สร้างสรรค์และเข้มแข็ง
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สาส์ นของหัวหน้าพรรค
ถึง เพื่ อนผู้รว
่ มสร้างอนาคต
“
ศักยภาพของประเทศไทยถูกกดทับด้วยโครงสร้าง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองอย่างที่เป็นอยู่
มาช้านาน ถึงเวลาแล้วที่ผู้ไม่ยอมจํานนต่อปัจจุบัน
อันล้าสมัย จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงมันด้วยกัน
มาร่วมกันสร้างสังคมใหม่ที่ก้าวหน้า ยุติธรรม และ
เท่าเทียม เพื่อที่ในอนาคตเราจะส่งต่อสังคมที่น่าอยู่กว่า
ปัจจุบันให้แก่คนรุ่นต่อไป
ถึงเวลาปลดปล่อยศักยภาพประเทศไทยด้วยมือของเราเอง
อย่ารอการเปลี่ยนแปลง แต่จงเป็นส่วนหนึ่งของมัน
อนาคตใหม่ คือ อนาคตที่อํานาจสูงสุดเป็นของประชาชน

”

ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่
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อุดมการณ์
พรรคอนาคตใหม่

เสรีภาพ
เสมอภาค
ภราดรภาพ
พรรคอนาคตใหม่ยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย นิติรัฐ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาค
ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม การกระจายอํานาจ
ความหลากหลายทางเพศ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ระบบเศรษฐกิจที่แข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ปราศจาก
การผูกขาด การพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยคํานึงถึงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การสร้างระบบสวัสดิการ และ
การสร้างโอกาสให้แก่มนุษย์ในการดํารงชีวิตอย่างมี
ศักดิ์ศรีและมีคุณภาพตั้งแต่เกิดจนตาย
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เราเชื่อมั่นว่า มนุษย์มีศักยภาพ
เปลี่ยนแปลงสิ่งเดิมไปสู่สิ่งใหม่
มนุษย์มีสิทธิใฝ่ฝันถึงสังคมที่ดีกว่า
และมนุษย์มีความชอบธรรมสูงสุด
ในการกําหนดอนาคตของตนเอง
และสังคม

เราเชื่อมั่นในความเป็นไปได้
โลกใหม่ สังคมใหม่ และ
การเมืองแบบใหม่เป็นไปได้เสมอ

อนาคตใหม่ยืนยันหลักการ
ประชาชนเป็น “ผู้ทรงอํานาจสูงสุด”
การใช้อํานาจรัฐต้องสัมพันธ์
ยึดโยงกับประชาชน

การดําเนินกิจกรรมของพรรคยึดหลักการ
มีส่วนร่วมของสมาชิกพรรคเป็นสําคัญ
โดยเสริมสร้างประชาธิปไตยภายในพรรค
พร้อมไปกับประสิทธิภาพในการทํางาน

13

ธงนําของ
พรรคอนาคตใหม่

ระบอบประชาธิปไตย
และสิทธิมนุษยชน
สังคมที่ยึดมั่นศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์และ
เสมอภาคเท่าเทียม
เศรษฐกิจ
ที่ก้าวหน้าและ
สร้างสรรค์
14

ภารกิจของ
พรรคอนาคตใหม่
• คนทุกคน ไม่ว่าจะมีความคิดความเชื่อ
แบบใด ต่างก็เป็นประชาชน ความเห็นที่
แตกต่างกันระหว่างประชาชนในช่วงกว่า
ทศวรรษที่ผ่านมาเป็นเพียงความขัดแย้ง
ภายในระบอบประชาธิปไตยอันเป็นเรื่อง
ปกติ ประชาชนฝักฝ่ายต่างๆ จึงมิใช่
“ศัตรู” กัน แต่เผด็จการต่างหากที่เป็น
“ศัตรู” ของประชาชน พรรคอนาคตใหม่
จึงมีภารกิจในการหลอมรวม “ประชาชน”
ขึ้นใหม่ ขีดเส้นแบ่ง “คู่ขัดแย้ง” ระหว่าง
“ประชาชน” กับ “เผด็จการ” รวมพลัง
ของ “ประชาชน” เพื่อต่อต้านเผด็จการ
ร่วมสร้างประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน
ในสังคมไทยอย่างมั่นคง ยุติระบอบ
รัฐประหาร นําทหารออกไปจากการเมือง
สถาปนาหลักการรัฐบาลพลเรือนอยู่เหนือ
ทหาร และก่อร่างสร้าง “ประชาชน” ให้
กลับมาเป็น “ผู้ทรงอํานาจสูงสุด” อีกครั้ง
เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมเดินหน้าสร้าง
ฉันทามติใหม่ให้สังคมไทย ร่างรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม่ที่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง
• กระจายอํานาจออกจากรัฐราชการรวม
ศูนย์สท
ู่ อ้ งถิน
่ ในทุกมิติ ทัง้ ในแง่อาํ นาจ
การจัดทําบริการสาธารณะ งบประมาณ
บุคลากร ความเจริญทางเศรษฐกิจ และ
การกระจายรายได้ เพื่อปลดปล่อย
ศักยภาพของประเทศไทยออกมา
• สร้างระบบสวัสดิการอย่างถ้วนหน้าและ
ทั่วถึง เพื่อให้มนุษย์สามารถดํารงชีวิตได้
อย่างมีคุณภาพและมีศักดิ์ศรีตั้งแต่เกิดจน

ตาย เพื่อให้มนุษย์สามารถปลดปล่อย
ศักยภาพของตนออกมาได้อย่างเต็มที่
• สร้างเศรษฐกิจที่ก้าวหน้าและสร้างสรรค์
แข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม กําจัดการ
ผูกขาด เปิดโอกาสให้บุคคลได้เข้าถึง
ทรัพยากรและทุน และขจัดความเหลื่อมลํ้า
ในสังคมไทย
• สร้างพรรคที่สมาชิกยึดมั่นในอุดมการณ์
ร่วมกัน มิใช่ยึดโยงกันด้วยการแลกเปลี่ยน
ผลประโยชน์ส่วนตัวหรือระบบอุปถัมภ์
สามารถจําแนกแยกแยะจากพรรคอื่นได้
ด้วยความคิด อุดมการณ์ และวิธีการ
ทํางาน รวมถึงสร้างความสัมพันธ์ระดับ
สากลกับพรรคการเมืองในต่างประเทศ
และองค์กรเอกชนระหว่างประเทศ
• ผลักดันเรื่องความหลากหลายทางเพศ
และความหลากหลายทางวัฒนธรรม
สนับสนุนเสรีภาพในการแสดงออกซึ่ง
ความคิดเห็น เสรีภาพในการรวมตัวกัน
เสรีภาพในการชุมนุม
• ใช้ทรัพยากรโดยคํานึงถึงการรักษาสิ่ง
แวดล้อม เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย่าง
ยั่งยืน
• เปลี่ยนวัฒนธรรมความคิดจาก
วัฒนธรรมที่กดทับไปสู่วัฒนธรรมแห่ง
การสร้างสรรค์ รักษาอัตลักษณ์ของชาติ
โดยไม่ต้องปฏิเสธสากลนิยม
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การเมืองแบบใหม่ของ
พรรคอนาคตใหม่

ประการแรก
การทํางานการเมือง
อย่างสร้างสรรค์

การเมืองแบบใหม่ของพรรคอนาคตใหม่
ยึดหลักสามประการ

พรรคอนาคตใหม่มุ่งนําเสนอนโยบาย
ก้าวหน้า กระจายอํานาจ ทลายการผูกขาด
ทางเศรษฐกิจ และเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้าถึงทุน ทรัพยากร และสวัสดิการ
พรรคอนาคตใหม่มองพรรคการเมืองอื่น
เป็นคู่แข่ง มิใช่ศัตรูทางการเมือง เมื่อเป็น
คู่แข่ง เราจะแข่งขันกับพรรคอื่นเพื่อ
เอาชนะใจประชาชน ไม่จําเป็นต้อง
ทําลายล้างกันโดยไม่เลือกวิธีการ
พรรคอนาคตใหม่จะขีดเส้นแบ่งการเมือง
เก่ากับการเมืองใหม่ให้ชัด การเมืองที่ใช้
อํานาจรัฐ ผลประโยชน์ส่วนตัว และ
อิทธิพล “ดูด” นักการเมืองให้เข้าร่วมเป็น
สมาชิกพรรค การเมืองที่ใส่ร้ายป้ายสี สาด
โคลน ทําลายล้างกันทางการเมืองโดยไม่
คํานึงถึงวิธีการ การเมืองที่ใช้เงิน ใช้หัว
คะแนน การเมืองที่จ้องแต่จะมีตําแหน่งมี
อํานาจโดยไม่คํานึงถึงอุดมการณ์ ทั้งหมด
นี้ คือ การเมืองเก่า ยิ่งพรรคใด กลุ่มใด
คนใด ทําการเมืองแบบนี้ เส้นแบ่ง
การเมืองเก่ากับการเมืองใหม่กย็ งิ่ ชัดเจนขึน
้
เมื่อชัดเจนขึ้น ประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินใจ
ว่าต้องการอยู่กับการเมืองแบบไหน

วิธีการทํางานของ
พรรคการเมืองแบบใหม่
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การเมืองสร้างสรรค์
ไม่ทําลาย
ฝ่ายตรงข้าม

พรรคกับสมาชิก
ยึดโยงกันด้วย
อุดมการณ์ไม่ใช่
เครือข่ายอุปถัมภ์

รายได้มาจาก
การระดมทุน
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ประการที่สอง
พรรคการเมืองที่ไม่มีใคร
คนใดคนหนึ่งหรือคนไม่กี่
คนเป็นเจ้าของ แต่สมาชิก
ทุกคนเป็นเจ้าของพรรค
ร่วมกัน
ความเป็นเจ้าของของคนทุกคนแสดงออก
ผ่านการมีส่วนร่วมของสมาชิกพรรค ทั้งใน
แง่การระดมทุน การมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ และการดําเนินงานของพรรค
เมื่อเงินของพรรคมาจากสมาชิกและผู้
สนับสนุน ความสัมพันธ์ระหว่างพรรค
กรรมการบริหารพรรค และสมาชิกพรรค
จะไม่ตั้งอยู่บนฐานของ “ผู้ให้-ผู้รับ” หรือ
“เจ้านาย-ลูกน้อง” แต่ทกุ คนต่างเป็นหุน
้ ส่วน
เป็นเจ้าของพรรคร่วมกัน ผู้บริหารพรรค
ไม่กี่คนไม่อาจกําหนดความเป็นไปของ
พรรคได้ตามลําพัง นอกจากนี้ อนาคต
ใหม่จะเปิดเผยรายรับและรายจ่ายของ
พรรคต่อสาธารณะ เพื่อสร้างความโปร่งใส
และเปิดโอกาสให้สังคมตรวจสอบได้
เมื่อสมาชิกพรรคทุกคนร่วมเป็นเจ้าของ
พรรค พวกเขาย่อมมีอาํ นาจในการตัดสินใจ
มีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางของพรรค

คะแนนมาจาก
การรณรงค์ไม่ใช่
การซื้อผู้แทน
ราษฎร
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ทํางานแข็งขัน
เพื่อเป้าหมาย
ระยะยาว ไม่ใช่
เฉพาะเลือกตั้ง

มีความเป็น
สากลติดต่อ
ประสานระดับ
นานาชาติ

ดังนั้น เราจึงออกแบบโครงสร้างและการ
ดําเนินการของพรรคโดยตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของหลักการประชาธิปไตย การมีส่วนร่วม
และการกระจายอํานาจ
ที่ประชุมใหญ่ของพรรคอนาคตใหม่
ประกอบไปด้วยสมาชิกพรรคที่เป็นตัวแทน
จากพื้นที่ต่างๆ ตัวแทนจากแต่ละเขต
เลือกตั้ง โครงสร้างของที่ประชุมใหญ่
เช่นนี้จะแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกทั่วประเทศ ไม่ใช่ผูกขาดเฉพาะ
สมาชิกพรรคที่ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
หรือเป็นแกนนําเท่านั้น
คณะกรรมการบริหารพรรคประกอบไป
ด้วยหัวหน้าพรรคที่มาจากการเลือกตั้ง
โดยที่ประชุมใหญ่ กรรมการสัดส่วนที่มา
จากการเสนอชื่อของหัวหน้าพรรคให้ที่
ประชุมใหญ่รับรอง และกรรมการที่มาจาก
การเลือกของที่ประชุมใหญ่โดยคํานึงถึง
การกระจายอํานาจตามภาคและความ
หลากหลายของอาชีพ รวมทั้งความ
เท่าเทียมกันระหว่างเพศสภาพและเพศวิถี
นอกจากนี้พรรคอนาคตใหม่ยังให้ความ
สําคัญกับผู้ใช้แรงงานและเยาวชนคนรุ่น
ใหม่ พรรคจึงมีกรรมการบริหารพรรคที่
เครือข่ายผู้ใช้แรงงานและเยาวชนคน
รุ่นใหม่เลือกมา องค์ประกอบของ
คณะกรรมการบริหารพรรคเช่นนี้จะทําให้
หัวหน้าพรรคสามารถบริหารงานได้อย่างมี

สมาชิกเป็น
เจ้าของร่วมกัน
ไม่มีใครผูกขาด
การตัดสินใจ

ประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันก็ป้องกันไม่ให้
หัวหน้าพรรคครอบงําการบริหารพรรคได้
เบ็ดเสร็จ
พรรคอนาคตใหม่ให้ความสําคัญกับการมี
ส่วนร่วมของสมาชิก เราสร้างระบบ
ประชาธิปไตยทางตรงภายในพรรคด้วย
นอกจากสมาชิกพรรคจะมีส่วนร่วมในการ
เลือกคณะกรรมการบริหารพรรค ผู้ดํารง
ตําแหน่งต่างๆ ในพรรค รวมถึงผู้สมัครรับ
เลือกตั้งแล้ว สมาชิกพรรคยังมีสิทธิต่างๆ
อีก ได้แก่ สิทธิในการเข้าชื่อเสนอร่าง
กฎหมาย นโยบาย และข้อเสนอแนะต่างๆ
สิทธิในการเข้าชื่อเพื่อขอถอดถอน
กรรมการบริหารพรรคออกจากตําแหน่ง
สิทธิในการเข้าชื่อเพื่อขอเปิดประชุมสมัย
วิสามัญ สิทธิในการเข้าชื่อเพื่อขอจัดให้มี
การออกเสียงประชามติภายในพรรค และ
สิทธิในการออกเสียงประชามติภายใน
พรรค
ประชาชนและสมาชิกพรรคอนาคตใหม่จะ
ไม่เป็นเพียง “ผู้ลงคะแนนเสียง” เท่านั้น
แต่คือหุ้นส่วนของเรา เพื่อนของเรา ที่จะ
เดินหน้าไปด้วยกัน

มีจด
ุ ยืนและ
อุดมการณ์
ชัดเจนจาํ แนก
แยกแยะได้

เปิดโอกาสให้
ทุกคน
พัฒนาศักยภาพ
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ประการที่สาม
การทํางานการเมือง
ระยะยาว

พรรคอนาคตใหม่ไม่ใช่พรรคการเมือง
เฉพาะกิจที่มุ่งหมายทํางานเฉพาะการ
เลือกตัง้ เป็นครัง้ ๆ ไป แน่นอน การเลือกตัง้
เป็นพืน
้ ทีส่ าํ คัญในการรณรงค์ทางการเมือง
การเลือกตั้งเป็นกลไกสําคัญในการทําให้
พรรคอนาคตใหม่ได้เข้าสู่อํานาจรัฐเพื่อ
ผลักดันนโยบายให้เกิดผล แต่การเลือกตั้ง
ไม่ใช่ทั้งหมดของการเมือง
พรรคอนาคตใหม่ต้องการเป็นพรรค
การเมืองที่มีชีวิตตลอดเวลา เราจะไม่ขยัน
กระตือรือร้นทํางานช่วงฤดูกาลเลือกตั้ง
เท่านั้น แต่เราจะทํางานอย่างต่อเนื่องทั้ง
ในและนอกสภา เมื่อมีการเลือกตั้ง พรรค
อนาคตใหม่จะส่งผู้สมัครให้ครบทุกเขต จะ
ทํางานรณรงค์ทางการเมืองอย่างไม่รู้จัก
เหน็ดเหนื่อย เมื่อเลือกตั้งเสร็จแล้ว สมาชิก
ที่เป็นผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกที่เป็น
รัฐมนตรี ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขัน
ตามอุดมการณ์ของพรรค ควบคู่ไปกับการ
ทํางานทางความคิดและผลักดันนโยบาย
ในสังคมวงกว้างเพือ่ รวมพลังของประชาชน
ไปเปลี่ยนแปลงให้ประเทศก้าวหน้าขึ้นใน
ระยะยาว เราจะสร้าง “ตลาดวิชา” เพื่อ
เผยแพร่ความรู้และหลักการประชาธิปไตย
รวมไปถึงองค์ความรู้ทางสังคม เศรษฐกิจ
และนวัตกรรมต่างๆ เราจะจัดกิจกรรมทาง
ด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อเปิดพื้นที่ให้ศิลปิน
ทุกแขนงได้แสดงออกโดยไม่ถูกกดทับ
ความสร้างสรรค์ด้วยความคิดอนุรักษนิยม

3 เสาหลัก
ในการทํางาน
ของพรรค
ระยะยาว
20

พรรค
การเมือง

ทํางานการเมืองในสภา
ผู้แทนราษฎรและรัฐบาล
รณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง
ผลักดันนโยบายให้เกิดผล

มูลนิธิ

พรรคอนาคตใหม่จะไม่ใช่เพียง “กระดาน
หก” ที่ถีบให้สมาชิกบางคนไปดํารง
ตําแหน่งทางการเมือง แต่พรรคอนาคต
ใหม่ คือ สถาบันทางการเมืองที่ทํางาน
ทางการเมืองตามอุดมการณ์ ผลักดันให้
เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง ปักธง
ความคิดก้าวหน้าให้แก่สังคม
การเอาชนะทางการเมือง ไม่อาจชี้ขาดกัน
ได้แค่ที่จาํ นวนเก้าอี้ในสภา หากจํานวน
เอาชนะได้จริง ป่านนี้พรรคการเมืองใหญ่
ในประเทศนี้ย่อมเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้
เช่นเดียวกัน การเอาชนะทางการเมือง ก็
ไม่อาจชี้ขาดกันได้ที่กําลังทางอาวุธหรือ
กายภาพ หากกําลังอาวุธ กําลังทาง
กายภาพ เอาชนะได้จริง ป่านนี้เผด็จการ
ทหารย่อมทําทุกสิ่งทุกอย่างได้ตามใจนึก
ตรงกันข้าม การเอาชนะทางความคิดใน
สังคมต่างหากที่จะทําให้เราชนะทางการ
เมืองได้อย่างแท้จริง ดังนั้น พรรคอนาคต
ใหม่จึงให้ความสําคัญกับการทํางานต่อสู้
ทางความคิด

สนับสนุนงานศิลปะและวัฒนธรรม ในแง่
นี้ มูลนิธิจึงเสมือนเป็น “คลังสมอง” ผลิต
ความรู้และนโยบาย สร้างคนที่ยึดมั่นใน
หลักการประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน เป็น
ฟันเฟืองสําคัญในการทํางานทางความคิด
ในส่วนของวิสาหกิจเพื่อสังคมนั้น ในยามที่
พรรคอนาคตใหม่ยังไม่ได้เป็นรัฐบาล
นโยบายที่เราคิด สามารถนํามาทดลอง
ปฏิบัติได้ผ่านวิสาหกิจเพื่อสังคม ในแง่นี้
วิสาหกิจเพื่อสังคมจึงเสมือนเป็น “ห้อง
ทดลองทางนโยบาย”
วิสาหกิจเพื่อสังคมยังทําหน้าที่สร้างความ
สัมพันธ์ระหว่างพรรคกับเครือข่ายในแต่ละ
พื้นที่ ให้สมาชิกในเครือข่ายต่างๆ ได้เข้า
มามีสว่ นร่วมในการทํางานด้วยกันเพือ่
ตอบสนองความต้องการทางเศรษฐกิจ
ในพื้นที่ต่างๆ ความสัมพันธ์ในรูปแบบ
ดังกล่าวจะเข้ามาแทนที่ความสัมพันธ์
ด้วยระบบอุปถัมภ์ระหว่างพรรคการเมือง
กับเครือข่ายสมาชิก

นอกจากพรรคการเมืองแล้ว ต่อไปเราจะ
ก่อตั้งมูลนิธิและวิสาหกิจเพื่อสังคม
มูลนิธิจะทํางานอย่างอิสระเคียงคู่ไปกับ
พรรคอนาคตใหม่ สนับสนุนกิจกรรมของ
เยาวชนคนรุ่นใหม่ จัดหลักสูตรการศึกษา
ให้ความรู้และพัฒนาประชาธิปไตย
สนับสนุนการค้นคว้าและวิจัยทางวิชาการ
ทํางานทางความคิด ติดต่อ
ประสานกับนักวิชาการและ
ขบวนการทางสังคมทั้งใน
และต่างประเทศ เป็น
“คลังสมอง”

วิสาหกิจ
เพื่ อสั งคม

ห้องทดลองนโยบาย
สร้างเครือข่ายกับสมาชิก
และผู้สนับสนุนพรรค
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นโยบาย
วิธีการออกแบบนโยบายของพรรคอนาคตใหม่
ยึดแนวทาง 3 ประการ ได้แก่

นโยบายของพรรคอนาคตใหม่
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นมนุษย์
เราออกแบบนโยบายโดยพิจารณาว่า
มนุษย์ต้องได้อะไรบ้างจึงจะสามารถ
ดํารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีตั้งแต่เกิด
จนตาย เพื่อให้มนุษย์ได้พัฒนาตนเอง
และแสดงศักยภาพออกมาได้อย่าง
เต็มที่ นโยบายของพรรคอนาคตใหม่
จึงไม่ได้คิดจากคะแนนนิยมหรือคํานึงถึง
ผลการเลือกตั้งเป็นสําคัญ ตรงกันข้าม
เราให้ความสําคัญกับความเป็นมนุษย์
เพราะประชาชนมีคุณค่าในฐานะมนุษย์
มิใช่เป็นเพียงคะแนนเสียงเท่านั้น
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ประการแรก

ประการที่สอง

ประการที่สาม

การรับฟังปัญหาและ
ความต้องการของ
ประชาชนในแต่ละพื้ นที่
ทั่วประเทศ และให้
ประชาชนเข้ามาร่วม
ออกแบบนโยบาย

การวิเคราะห์วิจย
ั
ทางวิชาการ

การศึกษาเปรียบเทียบ
จากตัวอย่างของ
ประเทศอื่น
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กรอบนโยบายเบื้องต้น
ของพรรคอนาคตใหม่ คือ

3ป.
ประกอบด้วย
ปลดล็อก
ปรับโครงสร้าง
และเปิดโอกาส
เพื่อปลดปล่อยศักยภาพ
ของประเทศไทย
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ปลด
ล็อก

พรรคอนาคตใหม่จะ “ปลดล็อก” บรรดา
โครงสร้าง กฎหมาย และธรรมเนียมปฏิบัติ
ต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการปลดปล่อย
ศักยภาพของมนุษย์และสังคม ที่สนับสนุน
ให้เกิดการผูกขาดอํานาจทางการเมืองและ
เศรษฐกิจ เราจะยกเอาหินก้อนมหึมาที่
กดทับประเทศไทยไว้ เพื่อให้คนไทยและ
ประเทศไทยได้แสดงศักยภาพของตน
ออกมาอย่างเต็มที่ อาทิเช่น
• แก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 เพื่อ
เปิดทางให้ประชาชนผู้ทรงอํานาจสูงสุด
ได้สถาปนารัฐธรรมนูญใหม่
• จัดการ “มรดก คสช.” นําทหารออกจาก
การเมืองไทย สถาปนาหลักการรัฐบาล
พลเรือนอยู่เหนือทหาร
• กําจัดกฎหมายที่เอื้อต่อการผูกขาดทาง
เศรษฐกิจและการแข่งขันไม่เป็นธรรม
• กําจัดกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อ
เสรีภาพในการแสดงออก
• รับรองความคิดเรื่องทรัพย์สินร่วมกัน
(common) ซึ่งรัฐและประชาชนมีสิทธิ
ในการใช้สอยและจัดการร่วมกัน
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เปิด
ปรับ
โครงสร้าง

พรรคอนาคตใหม่จะ “ปรับโครงสร้าง” ที่
ดํารงอยู่อย่างไม่เป็นธรรม ไม่ได้ดุลยภาพ
ไม่มีประสิทธิภาพ และเป็นอุปสรรคต่อการ
ปลดปล่อยศักยภาพประเทศไทย อาทิเช่น
• กระจายอํานาจจากระบบรัฐราชการรวม
ศูนย์สู่ท้องถิ่นอย่างครบวงจรในทุกมิติ
• ปฏิรูปการศึกษาอย่างถึงราก
• สร้างระบบสวัสดิการที่ได้มาตรฐาน
ถ้วนหน้า ทั่วถึง ทั้งประเทศ
• ผลักดันระบบอัตราค่าจ้างเพื่อการดํารง
ชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีศักดิ์ศรี
• ปรับโครงสร้างภาษีเพื่อลดความ
เหลื่อมลํ้าในสังคม
• ปฏิรูปที่ดินเพื่อการจัดสรรทรัพยากร
และปัจจัยการผลิตอย่างเป็นธรรม
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พรรคอนาคตใหม่จะ “เปิดโอกาส” ให้คน
ทุกคนได้พัฒนาตนเอง แสดงศักยภาพ
และให้ประเทศไทยก้าวสู่เศรษฐกิจใหม่
เพื่อนําไปสู่การปลดปล่อยศักยภาพของ
ประเทศไทย อาทิเช่น
• ธนาคารท้องถิ่น เพื่อให้คนในท้องถิ่น
ต่างๆ ได้เข้าถึงแหล่งทุน
• รัฐเปิดเผย (open government)
ข้อมูลภาครัฐทั้งหมดต้องถูกเปิดเผยใน
รูปแบบอิเล็คทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนใช้
ข้อมูลเหล่านี้ในการตัดสินใจดําเนินชีวิต
และในการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ และ
ตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชั่นได้
• เงินเดือนเยาวชนและคนชรา
• สนับสนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์
• ลดภาระหนี้เกษตรกร ใช้นวัตกรรมสร้าง
เกษตรกรรมก้าวหน้า
• ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยสากล ผลักดันให้
สังคมไทยยอมรับความแตกต่าง
หลากหลายทางวัฒนธรรม ความคิด
ความเชื่อ และความหลากหลายทางเพศ
รสนิยมทางเพศ และวัฒนธรรม

โอกาส
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คุณค่าพื้ นฐานของ
ชาวอนาคตใหม่

1
9
10

ยึดมั่นหลักการ
ประชาธิปไตยและ
สิทธิมนุษยชน
ต่อต้านเผด็จการ

ยึดมัน
่ ในหลักความเสมอภาค
ทั้งในสังคมและภายในพรรค
ยอมรับความแตกต่างหลาก
หลายทางความคิด ความเชื่อ
ศาสนา เพศ เพศวิถี และ
วัฒนธรรม ภายใต้กรอบของ
ประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน
ต่อต้านการเลือกปฏิบัติทก
ุ
รูปแบบด้วยเหตุทางอัตลักษณ์
ทางเพศ เพศวิถี ความเชื่อ
ศาสนา อายุ สภาพร่างกาย
การศึกษา และอาชีพ สนับสนุน
ให้ผู้หญิงและเพศหลากหลายมี
บทบาททางการเมืองในทุกระดับ
28

2 3

ทุ่มเทกําลังเพื่อก่อร่างสร้าง
“ประชาชน” ให้ “ประชาชน”
ได้เป็นผู้ทรงอํานาจสูงสุด

อุทิศตนเพื่อการทํางานให้พรรค
ตามอุดมการณ์และแนวทาง
ของพรรค
ต้องตระหนักไว้เสมอ
ว่าทรัพยากรทัง
้ หลาย
ของพรรคมาจาก
สมาชิกและประชาชน
ผู้ให้การสนับสนุน
พรรค ดังนั้น การใช้
ทรัพยากรต่างๆ
เพื่อดําเนินกิจกรรม
ของพรรคจึงต้อง
ดําเนินการอย่าง
รอบคอบ สมเหตุ
สมผล มีประสิทธิภาพ
และโปร่งใสตรวจสอบ
ได้ เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายและ
สอดคล้องกับ
อุดมการณ์
ของพรรค

8

สนับสนุนให้พลเมือง
มีส่วนร่วมอย่าง
เท่าเทียมและโดยตรง
ในการตัดสินใจและ
ดําเนินนโยบาย
สาธารณะ

4

อภิปรายถกเถียง
อย่างสร้างสรรค์
มุง
่ โต้แย้งที่ประเด็น
และความคิดมาก
กว่าตัวบุคคล อดทน
อดกลัน
้ ต่อความเห็น
ที่แตกต่าง ทั้งนี้
เพื่อสร้างวัฒนธรรม
การสนทนาที่ดีอน
ั จะ
นํามาซึ่งหนทางใน
การแสวงหา
ฉันทามติได้

7

ในกรณีท่ีชาวอนาคตใหม่คนใด
ได้ดํารงตําแหน่งใดๆ ของรัฐ
ชาวอนาคตใหม่คนนั้นต้อง
ปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต
เต็มกําลังความสามารถ เพื่อ
ประโยชน์ของคนส่วนใหญ่
ของสังคม และเพื่อผลักดันวาระ
นโยบาย และอุดมการณ์ของ
พรรคให้สําเร็จ

5

ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย
และการมีส่วนร่วมภายในพรรค
การคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ในทุกระดับ ผู้ดํารงตําแหน่ง
ภายในพรรค และผู้ดํารง
ตําแหน่งทางการเมือง ตั้งอยู่
บนพื้นฐานของการเปิดโอกาส
ให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วม
ในการเสนอตัวและตัดสินใจ

6

เชื่อมั่นในศักยภาพ
ของมนุษย์ เชื่อมั่น
่ นแปลง
ว่าการเปลีย
ไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเป็นไป
ได้เสมอ พร้อมเปิดรับ
สิ่งใหม่ พร้อมเรียนรู้
และเท่าทันต่อความ
่ นแปลงใน
เปลีย
ทุกด้าน
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อนาคตใหม่คืออนาคต
ที่อํานาจสูงสุดเป็นของประชาชน
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