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ถ้าเปรียบประเทศไทยของเราเป็นบ้านหลังหนึ่ง สังคมเราตอนนี้
ท่านลองจินตนาการดูวา่ เป็นภาพบ้านแบบไหน?
ตอนที่พ่อแม่ผมเติบโตขึ้นมา ในยุคของพวกท่าน ประเทศไทยแข่งขันทางเศรษฐกิจกับเกาหลีใต้
และไต้หวัน ผมคงไม่ต้องบอกว่าผลการแข่งขันครั้งนั้นเป็นอย่างไร
ในยุคที่ผมเติบโตขึ้นมา ประเทศไทยแข่งขันกับมาเลเซีย คู่แข่งทางเศรษฐกิจที่ส�ำคัญของเรา
จนถึงวันนี้ ผมคงไม่ต้องบอกว่าผลการแข่งขันเป็นอย่างไร
ลูกผมยังเล็กอยู่ ก�ำลังเติบโตขึ้นมา และเขาจะต้องเติบโตขึ้นมาในยุคที่ประเทศไทยจะต้องแข่งขัน
กับ เวียดนามและอินโดนีเซีย เราลองคิดดูว่าในช่วงเวลาตั้งแต่รุ่นแม่ผม รุ่นผม จนถึงรุ่นลูกผม
ประเทศไทยถดถอยมาขนาดไหน
ถ้าสังคมไทยยังเดินไปในทิศทางที่เรายังเดินมาอยู่เป็นสิบปี สิ่งที่เรารู้และมั่นใจหนึ่งอย่างก็คือ เรา
ก็คงจะแพ้เวียดนามกับอินโดนีเซียอีกแน่ สังคมของเราที่ความเหลื่อมล�้ำมหาศาล ทรัพยากรของ
ประเทศใช้ไปเพื่อความมั่งคั่งของกลุ่มคนเพียงไม่กี่คน คนจนในประเทศนี้ไม่เคยได้เข้าถึง
สวัสดิการที่ดีจากรัฐ คนจนในประเทศนี้ไม่เคยมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่ดี
ทุกท่านครับ
พรรคอนาคตใหม่ขอน�ำเสนอนโยบายของพรรคเพื่อประกาศว่าพวกเราพร้อมแล้วสู่การเลือกตั้ง
ตอนที่เราเริ่มท�ำนโยบายใหม่ๆ เราพูดถึงวิสัยทัศน์ที่อยากเห็นประเทศไทยจากนี้อีก 10 ปี ควรจะ
มีรูปร่างหน้าตาอย่างไร และเราก็บอกกับสาธารณะว่าสิ่งที่เราอยากเห็น คือประเทศไทยที่ ‘คนเท่า
เทียมกัน ไทยเท่าทันโลก’
จากวิสัยทัศน์ของเรา เรากลับมามองถึงฐานคิดผลิตนโยบาย ซึ่งตั้งอยู่บน หนึ่ง ความต้องการ
สร้างสังคมประชาธิปไตย สอง ในประเทศที่ก�ำลังพัฒนา สาม เป็นประเทศที่มีปัญหาเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัว
สิ่งที่พวกเราคิดและอยากจะน�ำเสนอ คือโครงสร้างของบ้านใหม่ ที่ร้อยรัดรวมกันเป็นหนึ่งเดียว
และจะท�ำให้ประเทศไทยมุ่งไปสู่สิ่งที่เราอยากเห็น

4

พวกเราชาวอนาคตใหม่ทุกคน คือคนที่บอกว่าพอกันทีกับสังคมแบบเดิม ที่อยู่กับความขัดแย้งมา
เป็นสิบปี เรามองไม่เห็นการพัฒนา มองไม่เห็นโอกาส เทียบกับเพื่อนบ้าน เราถดถอยไปทุกวัน
อุตสาหกรรมก็แพ้เขา การบริการของภาครัฐก็แพ้เขา การศึกษาก็แย่กว่าเขา เทคโนโลยีไปถึงไหน
กันแล้ว เราดูจะตามไม่ทัน
พรรคอนาคตใหม่จึงกลับมาคิดใหม่ทั้งหมด เราขอน�ำเสนอบ้านหลังใหม่ บ้านที่จะน�ำพวกเราไปสู่
อนาคตที่สว่างไสว ผมมั่นใจเหลือเกินว่าสิ่งที่พวกเราคิด สิ่งที่พวกเราได้สร้างขึ้นมา มาจากการ
ไตร่ตรองรอบด้านในทุกๆ มิติ
ที่ส�ำคัญที่สุด พรรคอนาคตใหม่พร้อมที่จะชนต้นตอของปัญหา
นับตั้งแต่ 3 ตุลาคม 2561 วันที่พรรคของเราได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจนถึงวันนี้ นับ
เป็นเวลา 2 เดือนกว่า ผมมีแต่ความภูมิใจที่ได้ร่วมงานกับทุกคน แล้วสร้างพรรคพรรคนี้ขึ้นมาได้
หลายคนถามว่าผมมาท�ำงานการเมืองท�ำไม
ค�ำตอบคือ ผมต้องการเห็นรอยยิ้มจากลูกผม ผมต้องการเห็นรอยยิ้มจากลูกๆ ของคนไทยทุกๆ
คน ผมไม่อยากให้พวกเขาต้องเติบโตขึ้นมาในสังคมที่ผมเคยเจอ สังคมที่มีรัฐประหารมาแล้ว 13
ครั้งใน 86 ปีของการพัฒนาประชาธิปไตย
สังคมที่คนซึ่งลุกขึ้นมาเรียกร้องสิทธิเสรีภาพของตัวเอง ถูกยิงตายกลางถนนโดยที่ไม่มีใครต้อง
รับผิดชอบ
มาสร้างสังคมใหม่ร่วมกัน มาพลิกประเทศร่วมกัน
ด้วยบ้านหลังใหม่ของพวกเรา

ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
หัวหน้าพรรคนาคตใหม่
16 ธันวาคม 2561
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3 ฐานราก 8 เสาหลัก
1 ปักธงประชาธิปไตย
คือวิสัยทัศน์การเปลี่ยนอนาคตของประเทศไทยของหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่และชาว
อนาคตใหม่ทุกคน หากเรามองประเทศไทยเป็นบ้านหลังหนึ่ง ในรอบ 30 ปีที่ผ่านมา บ้านของเรา
ผุพังลงไปมาก ในแง่เศรษฐกิจ เราเคยมีศักยภาพในการแข่งขันเทียบเท่าสิงคโปร์ และไต้หวัน แต่
ในปัจจุบัน ศักยภาพประเทศไทยไม่พัฒนาขึ้นมากนักในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านไล่กวดขึ้นมา
เรื่อยๆ ส่วนในแง่การเมือง การแทรกแซงของกองทัพท�ำให้การพัฒนาประเทศไทยถดถอยใน
ขณะที่ปัญหาทับถมขึ้นเรื่อยๆ
เพื่อปลดปล่อยศักยภาพประเทศไทยและคืนประชาธิปไตยกลับมา เราเชื่อว่าเราต้องมี
การเปลี่ยนโครงสร้างประเทศใหม่ โดยฐานรากเป็นสิ่งแรกของบ้านที่เราต้องการสร้างขึ้นมาใหม่
แทนที่ฐานรากที่ผุพังของประเทศไทยในปัจจุบัน ทั้งอ�ำนาจที่ถูกรวมศูนย์ไว้ที่ส่วนกลาง ทั้งความรู้
ที่เหลื่อมล�้ำระหว่างเด็กรวยและเด็กจน ทั้งเศรษฐกิจปากท้องที่รัฐบาลไม่สามารถเติมเต็มปากท้อง
ของประชาชนให้อิ่มได้ พรรคอนาคตใหม่จะเปลี่ยนฐานรากที่ผุพังนี้ ด้วยนโยบาย “3 ฐานราก
เพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศ” ซึ่งประกอบด้วย
1. ยุติระบบราชการรวมศูนย์ กระจายอ�ำนาจ กระจายคน กระจายงบ
2. ไทยเท่าเทียม สวัสดิการถ้วนหน้าครบวงจร
3. ปฏิวัติการศึกษา ลงทุนให้ถูกจุด ลดความเหลื่อมล�้ำ
นอกจากการเปลี่ยนฐานรากของประเทศแล้ว เรามองว่าบ้านประเทศไทยจะยืนหยัด
อย่างสง่างามบนเวทีโลกได้เราจ�ำเป็นต้องมีนโยบาย “8 เสาหลัก เพื่อสร้างประเทศ” เพื่อการ
พัฒนาประเทศไทยทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมซึ่งประกอบด้วยแนวนโยบาย 8 ด้าน คือ
1. ทลายเศรษฐกิจผูกขาด ล้างระบบเส้นสาย หยุดทุนใหญ่กินรวบประเทศ
2. ขนส่งสาธารณะเพื่อทุกคน เดินทางได้ไม่ต้องซื้อรถ สร้างเศรษฐกิจด้วย
อุตสาหกรรมรถไฟ
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3. เกษตรก้าวหน้า ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยเทคโนโลยี แก้ปัญหาเอกสารสิทธิ์
ปลดหนี้เกษตรกร
4. เศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อประชาชน พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยเทคโนโลยี ส่งเสริมธุรกิจใหม่
5. เปิดข้อมูลรัฐก�ำจัดทุจริต สร้างรัฐโปร่งใส ให้อ�ำนาจตรวจสอบอยู่ในมือประชาชน
6. โอบรับความหลากหลาย เคารพความแตกต่าง ศักดิ์ศรีคนต้องเท่าเทียม
7. สิ่งแวดล้อมยั่งยืน ลดใช้พลาสติก สร้างเศรษฐกิจจากขยะ
8. ปฏิรูปกองทัพ ลดนายพล ละอาวุธ เลิกเกณฑ์ทหาร
นโยบายทั้ง 3 ฐานราก และ 8 เสาหลัก จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าที่เราไม่สามารถ “ปัก
ธงประชาธิปไตย” ให้หนักแน่นบนสังคมไทย สาเหตุหนึ่งที่สังคมไทยไม่สามารถก้าวไปข้างหน้า
ได้เกิดจากการแทรกแซงทางการเมืองของทหารท�ำให้ประเทศไทยไม่สามารถพัฒนาตามครรลอง
ประชาธิปไตยอย่างประเทศที่พัฒนาแล้วได้ การรัฐประหานแต่ละครั้งท�ำให้อ�ำนาจยิ่งกระจุกตัวอยู่
กับกลุ่มอภิสิทธิ์ชนที่อยู่เบื้องหลังประเทศนี้และคอยขัดขวางการกระจายผลประโยชน์สู่ประชาชน
ดังนั้น ถ้าไม่มีนโยบายเพื่อคืนความปกติและประกันระบอบประชาธิปไตย สังคมไทยคงไม่
สามารถสร้างนโยบายเพื่อประชาชนที่แท้จริงได้
ทั้งสามฐานราก แปดเสาหลัก และการปักธงประชาธิปไตย คือวิสัยทัศน์เพื่อการ
“เปลี่ยนอนาคตประเทศไทย” ให้เป็นอนาคตที่คนไทยเท่าเทียมกัน ประเทศไทยเท่าทันโลก พรรค
อนาคตใหม่ต้องการแนวร่วมของประชาชนที่ไม่พอใจกับโครงสร้างสังคมไทยที่เป็นอยู่ ประชาชน
ผู้ไม่ยอมจ�ำนนกับอนาคต และประชาชนที่ต้องการเปลี่ยนอนาคตใหม่ของสังคมไทย เราขอเชิญ
ชวนประชาชนทุกท่านเข้ามาร่วมเขียนอนาคตใหม่สังคมไทยร่วมกัน เพราะเราเชื่อว่า อนาคตใหม่
คืออนาคตที่อ�ำนาจสูงสุดเป็นของคนไทยทุกคน
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12 วาระ

เปลี่ยนอนาคต
ประเทศไทย
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1

ปิยบุตร แสงกนกกุล
่ นแปลง
นักกฎหมายผู้อยากเห็นความเปลีย
เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่

ยุติรฐ
ั ราชการรวมศูนย์
กระจายอ�ำนาจครบวงจร

พรรคอนาคตใหม่มีนโยบาย ยุติระบบราชการรวมศูนย์
ผ่าน 8 มาตรการต่อไปนี้
•
•
•
•
•
•
•
•
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จัดการกฎหมาย คสช. ที่ขัดขวางการกระจายอ�ำนาจ
รับรองหลักการพื้นฐานเรื่องการกระจายอ�ำนาจไว้ในรัฐธรรมนูญ
ผู้บริหารท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ง
แก้ไขกฎหมายที่ให้อ�ำนาจซ�้ำซ้อนกันระหว่างส่วนกลางกับท้องถิ่น
เพิ่มงบประมาณและบุคคลากรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในพื้นที่ที่พร้อม
ลดอ�ำนาจการก�ำกับดูแลท้องถิ่นจากส่วนกลาง
เพิ่มการตรวจสอบโดยประชาชน ตั้งสภาพลเมือง

พรรคอนาคตใหม่มีเจตจ�ำนงทางการเมืองใน
การ “ยุติรัฐราชการรวมศูนย์ กระจาย
อ�ำนาจครบวงจร” เพราะเราเชื่อว่าความ
เหลื่อมล�้ำทางอ�ำนาจ คือรากฐานของปัญหา
ประเทศไทย ปัญหาต่างๆ ของประชาชนจะไม่
สามารถถูกแก้ไขได้ถ้าไม่น�ำอ�ำนาจในการ
ก�ำหนดชะตาชีวิตและแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในพื้นที่มาไว้ใกล้มือประชาชนที่สุด
ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมี พ.ร.บ. แผนและขั้น
ตอนการกระจาย อ�ำนาจ พ.ศ. 2542 และมี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดขึ้นทั่วประเทศ
กว่า 7,600 แห่ง แต่ดูเหมือนอ�ำนาจที่แท้จริง
ยังไปไม่ถึงมือประชาชนมากนัก
อ�ำนาจหน้าที่ยังซ�้ำซ้อนระหว่างส่วน
กลาง-ภูมิภาค และท้องถิ่น หน่วยราชการที่
ให้บริการสาธารณะหลัก ได้แก่ โรงเรียน โรง
พยาบาล และต�ำรวจ ยังคงเป็นอ�ำนาจของ
ราชการส่วนกลาง รวมทั้งกฎหมายปัจจุบันให้
อ�ำนาจราชการส่วนภูมิภาคในการก�ำกับดูแล
ท้องถิ่นมาก ท�ำให้ท้องถิ่นขาดความเป็นอิสระ

ข้าราชการท้องถิ่นต่อส่วนกลางมีอัตราส่วน
เพียง 20:80 เนื่องจากมีการถ่ายโอนภารกิจ
และหน่วยงานน้อย ทั้งนี้มีงานศึกษาที่ชี้ให้เห็น
ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาล
และอบต. ได้รับการถ่ายโอนบุคลากรเพียง 1
คน ต่อทุก 100 ภารกิจที่เพิ่มขึ้น
ภายใต้การปกครองของ คสช. การกระจาย
อ�ำนาจยิ่งถอยหลัง ภายหลังจากการ
รัฐประหารของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(คสช.) ใน พ.ศ. 2557 ได้มีการออกประกาศ
และค�ำสั่งกว่า 19 ฉบับ โดย คสช. ได้หยุดการ
เลือกตั้งท้องถิ่นทั้งหมด ออกค�ำสั่งให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นหยุดปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีการไต่สวน
ทั้งหมด

สัดส่วนรายได้ส่วนกลางต่อท้องถิ่นไม่เคย
ถึงเป้าหมาย แผนกระจายอ�ำนาจก�ำหนด
สัดส่วนรายได้เป้าหมายที่ร้อยละ 65:35 โดย
ในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 70:30 เท่านั้น และ
ในจ�ำนวนนั้น รายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองคิด
เป็นเพียงประมาณร้อยละ 18 ของรายได้
ทั้งหมด
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พรรคอนาคตใหม่เห็นว่าการกระจายอ�ำนาจ
ที่แท้จริงต้องเกิดขึ้น แต่แค่การเลือกตั้งผู้ว่า
ราชการจังหวัดเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ
เพื่อให้การกระจายอ�ำนาจเกิดขึ้นจริง สิ่งที่ต้อง
ท�ำคือยกเลิกอ�ำนาจส่วนกลาง และ เพิ่มการ
ตรวจสอบภาคประชาชน โดยเรามีข้อเสนอคือ
1) ยกเลิกกฎหมายของ คสช.ที่เป็นอุปสรรค
ต่อการกระจายอ�ำนาจ
2) รับรองหลักการพืน
้ ฐานเรือ่ งการกระจาย
อ�ำนาจไว้ในรัฐธรรมนูญ โดยบัญญัติรับรอง
ความเป็น “รัฐเดี่ยวแบบกระจายอ�ำนาจ” ไว้ใน
รัฐธรรมนูญ และให้อ�ำนาจในการจัดท�ำบริการ
สาธารณะในพื้นที่เป็นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นหลักทั่วไป
3) ยืนยันหลักการผู้บริหารท้องถิ่นต้องมา
จากการเลือกตั้ง การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น
โดยตรงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาด
ใหญ่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
พิเศษการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นโดยใช้
ระบบสัดส่วน
4) แก้ไขอ�ำนาจหน้าที่ที่ซ�้ำซ้อน โดยยกเลิก
บทบัญญัติที่ยังคงก�ำหนดให้บางภารกิจเป็น
อ�ำนาจหน้าที่ของราชการส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค ทั้งที่ภารกิจนั้นเป็นอ�ำนาจหน้าที่ของ
ท้องถิ่น
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5) เพิ่มเงินและคนให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตั้งเป้าหมายการแบ่งสัดส่วน
รายได้เป็น 50:50 ให้อ�ำนาจองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษีฐาน
ใหม่ๆเพิ่มขึ้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถหารายได้เองจากวิสาหกิจของท้องถิ่น
มีระบบเกลี่ยงบประมาณระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ระดับการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจไม่เท่ากัน
6) ผลักดันให้จังหวัดที่มีความพร้อมยก
ระดับขึ้นเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูป
แบบพิเศษ ส�ำหรับจังหวัดที่มีความต้องการ
พิเศษด้วยลักษณะเฉพาะบางอย่าง เช่น
แม่สอด เนื่องจากเป็นเมืองการค้าชายแดน
7) ลดอ�ำนาจส่วนกลางควบคุมท้องถิ่น
ยกเลิกกฎกระทรวงหรือหนังสือเวียนที่ให้
อ�ำนาจราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคใน
การเข้าไปแทรกแซงราชการส่วนท้องถิ่น ผู้ว่า
ราชการจังหวัดมีอ�ำนาจก�ำกับดูแลการกระท�ำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ หากมีข้อ
โต้แย้งต้องฟ้องต่อศาลปกครอง ให้เหลือแต่
อ�ำนาจในการก�ำกับดูแลการท�ำสัญญาและการ
จัดซื้อจัดจ้างเท่านั้น
8) เพิ่มอ�ำนาจประชาชนตรวจสอบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ท�ำให้การถอดถอนผู้
บริหารท้องถิ่นโดยประชาชนง่ายขึ้น จัดให้มี
การตั้งสภาพลเมืองในท้องถิ่น
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วรรณวิภา ไม้สน
ผู้ใช้แรงงาน เลขาธิการสหภาพแรงงานไทรอัมพ์
ผู้สมัคร ส.ส. พรรคอนาคตใหม่

2

ไทยเท่าเทียม สวัสดิการ
ถ้วนหน้าครบวงจร

การยกระดับรายได้และคุณภาพชีวต
ิ ของประชาชน คือรากฐานที่
ส�ำคัญในการพั ฒนาเศรษฐกิจของประเทศ แต่ความเหลื่อมล้�ำทาง
เศรษฐกิจกลับเป็นโซ่ตรวนที่ท�ำให้ประชาชนไม่สามารถเติมเต็มศักยภาพ
และความใฝ่ฝันของตัวเองได้ เราเชื่อว่ารัฐบาลต้องท�ำให้ระบบสวัสดิการ
กลายเป็นสิทธิ ไม่ใช่การสงเคราะห์ พรรคอนาคตใหม่มีความมุ่งมั่นสร้าง
รัฐสวัสดิการที่ถ้วนหน้าครบวงจร ตั้งแต่เกิดจนตาย
•
•
•
•
•
•

เพิ่มสิทธิลาคลอดเป็น 180 วัน
ให้เงินสนับสนุนการเลี้ยงดูบุตร 0-6 ปี เดือนละ 1,200 บาท
เงินอุดหนุนเยาวชน 18-22 ปี ด้วยเงินเดือนละ 2,000 บาท
ขยายสิทธิประโยชน์ประกันสังคมให้ครอบคลุมแรงงานนอกระบบ
เพิ่มเงินค่าครองชีพผู้สูงอายุเป็นเดือนละ 1,800 บาท
เพิ่มงบรายหัวในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าเป็น 4,000 บาทต่อคนต่อปี

เพื่อท�ำรัฐสวัสดิการทั้งหมดนี้ เราต้องการงบประมาณเพิ่ม 370,000 ล้านบาท ซึ่งพรรคอนาคต
ใหม่มีแนวทางการหารายได้จากการลดงบที่ไม่จ�ำเป็นในระบบราชการและลดงบประมาณกลาโหม
200,000 ล้านบาท ปฏิรูประบบภาษีเพื่อความเป็นธรรม และหารายได้จากแหล่งอื่น 170,000
ล้านบาท
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ยามเกิด

ยามเติบโต

• เพิ่มสิทธิลาคลอดเป็น 180 วัน

• สนับสนุนค่าครองชีพและเริ่มต้นชีวิตของ
เยาวชน 18-22 ปี ด้วยเงินเดือนละ 2,000
บาท

• ให้เงินสนับสนุนการเลี้ยงดูบุตร 0-6 ปี
เดือนละ 1,200 บาท
การเลี้ยงดูเด็ก 1 คนมีค่าใช้จ่ายเป็นจ�ำนวน
มากในแต่ละปี พรรคอนาคตใหม่เห็นว่าถ้าเรา
ต้องการสร้างพลเมืองให้เติบโตไปอย่างมี
คุณภาพ พ่อแม่ต้องมีเวลาในการดูแลลูกยาม
แรกเกิดอย่างเต็มที่ และควรเป็นหน้าที่ของ
รัฐบาลในการช่วยให้พ่อแม่เลี้ยงดูเด็กซึ่งเป็น
พลเมืองในอนาคตให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดย
การให้เงินสนับสนุนของรัฐบาลพรรคอนาคต
ใหม่นั้น จะให้เด็กทุกคนอย่างถ้วนหน้าไม่ว่า
รวยหรือจนบนฐานคิดที่ว่าทุกคนเป็น
ประชาชนไทยอย่างเท่าเทียมกัน

ในปัจจุบัน เยาวชนส่วนใหญ่ในประเทศไทย
เมื่อพ้นจากการศึกษาภาคบังคับแล้วกลับไม่
สามารถเรียนต่อในการศึกษาระดับที่สูงขึ้นได้
เนื่องจากภาระค่าใช้จ่ายที่สูง ท�ำให้เยาวชน
จ�ำนวนมากประสบปัญหาหนี้สินจากการศึกษา
นอกจากนี้ ภาระค่าใช้จ่ายยังท�ำให้เยาวชน
จ�ำนวนมากมีทางเลือกในชีวิตน้อยลงเพราะผู้
ปกครองจ�ำนวนมากเป็นคนหาเช้ากินค�่ำหรือมี
รายได้น้อย ท�ำให้มีเงินไม่เพียงพอในการส่ง
ลูกเรียน
ดังนั้น พรรคอนาคตใหม่จึงมุ่งผลักดันให้มีเงิน
อุดหนุนเยาวชนอายุ 18-22 ปี ทุกคนอย่าง
ถ้วนหน้าเป็นจ�ำนวน 2,000 บาทต่อเดือน
โดยเงินส่วนนี้ เพื่อเป็นการแบ่งเบาพ่อแม่ที่
ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายของลูกในขณะที่เรียน
มหาวิทยาลัย และช่วยลดการเป็นหนี้จากการ
กู้เงินมาเรียน รวมทั้งเป็นการฝึกให้เยาวชน
เรียนรู้ในการบริหารจัดการชีวิตของตนเองใน
ฐานะผู้ใหญ่ และเพื่อช่วยเหลือเป็นทุนตั้งตัว
ส�ำหรับการเริ่มต้นชีวิตของเยาวชนสู่การเป็น
ผู้ใหญ่
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ยามท�ำงาน

ยามชรา

• ขยายสิทธิประโยชน์ประกันสังคมส�ำหรับ
แรงงานนอกระบบ

• เพิ่มเงินค่าครองชีพผู้สูงอายุเป็นเดือนละ
1,800 บาท

ส�ำหรับแรงงานส่วนใหญ่ที่เป็นแรงงานนอก
ระบบกว่า 20 ล้านคน ที่ยังไม่มีหลักประกันที่
มั่นคงในยามเกษียณ พรรคอนาคตใหม่จะ
ท�ำให้แรงงานนอกระบบสามารถมีเงินบ�ำนาญ
ที่ใช้ได้จริง โดยผลักดันให้รัฐเพิ่มเงินสมทบ
ผ่านระบบประกันสังคมเพื่อให้แรงงานนอก
ระบบสามารถมีเงินบ�ำนาญได้ 3,000 บาท
ต่อเดือน

สังคมไทยก�ำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ผู้
สูงอายุจ�ำนวนมากมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการ
ด�ำรงชีวิตทั้งๆ ที่ตลอดชีวิตที่ผ่านมาพวกท่าน
คือผู้ท�ำงานสร้างรายได้และเสียภาษีให้กับ
ประเทศนี้ พรรคอนาคตใหม่จึงเห็นความ
ส�ำคัญของการท�ำให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
ให้ดีขึ้นด้วยการเพิ่มเงินค่าครองชีพผู้สูงอายุ 3
เท่า คือเป็นเดือนละ 1,800 บาท เพื่อลดภาระ
ของลูกหลานซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในวัยท�ำงาน และ
เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถใช้บั้นปลายชีวิตอยู่กับ
ลูกหลานอย่างมีความสุข

• ขยายกฎหมายคุ้มครองแรงงาน เพิ่มค่า
จ้างให้เพียงพอต่อการด�ำรงชีพ
ลดเวลาท�ำงานให้เหลือ 40 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์โดยไม่ลดค่าจ้าง
นอกจากนี้ พรรคอนาคตใหม่จะผลักดัน
กฎหมายการจ้างงานที่เป็นธรรม โดยการจ้าง
งานจะต้องได้รับสิทธิประโยชน์เท่าเทียมกัน
โดยไม่เลือกปฏิบัติ เราจะยกเลิกการเลือก
ปฏิบัติต่อลูกจ้างรายวันในสถานประกอบการที่
มีทั้งการจ้างงานรายวันและรายเดือน เราจะ
ผลักดันให้มีการเพิ่มการลาพักร้อนเป็น 10 วัน
ต่อปี เราจะลดชั่วโมงการท�ำงานจาก 48
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ให้เหลือ 40 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ โดยที่ค่าจ้างไม่ลด และเราจะเคารพ
สิทธิการรวมตัวของสหภาพแรงงาน
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ยามป่วย
• เพิ่มงบรายหัวในระบบประกันสุขภาพเป็น
4,000 บาทต่อคนต่อปี
แม้ประเทศไทยจะมีพัฒนาการในระบบสุขภาพ
ผ่านระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า แต่เรายัง
เห็นความเหลื่อมล�้ำระหว่างสิทธิ์และการให้
บริการประชาชนก็ยังไม่ดีนัก ดังนั้น พรรค
อนาคตใหม่จะผลักดันให้มีการให้เพิ่มงบ
ประมาณในระบบสุขภาพมากขึ้นเป็น 4,000
บาทต่อคนต่อปี จากปัจจุบันที่อยู่ที่ 3,400
บาท โดยมีเป้าหมายเพื่อให้คุณภาพการให้
บริการประชาชนดีขึ้น
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รัฐสวัสดิการท�ำได้

ไม่เสียวินัยการคลัง
ข้อเสนอนโยบายรัฐสวัสดิการถ้วนหน้าครบ
วงจรของพรรคอนาคตใหม่มีการศึกษาความ
เป็นไปได้ทางการคลังอย่างรอบด้าน โดยเรา
ค�ำนวณได้ว่าโครงการทั้งหมดนี้รัฐบาลต้องใช้
งบประมาณทั้งสิ้น 650,000 ล้านบาท โดย
มาจากงบประมาณเดิม 280,000 ล้านบาท
และต้องหาเงินเพิ่มจากเดิม 370,000 ล้าน
บาท แบ่งเป็น
1.เงินสนับสนุนการเลี้ยงดูบุตร 0-6 ปี เดือน
ละ 1,200 บาท จ�ำนวนประมาณ 5 ล้าน คน
ใช้งบประมาณเพิ่มปีละ 69,000 ล้านบาท
2.สนับสนุนค่าครองชีพและเริ่มต้นชีวิตของ
เยาวชน 18-22 ปี เดือนละ 2,000 บาท
จ�ำนวนประมาณ 4.7 ล้านคน คิดเป็นเงินปีละ
112,000 ล้านบาท
3.เงินสมทบภาครัฐส�ำหรับขยายสิทธิ
ประโยชน์ประกันสังคมส�ำหรับแรงงานนอก
ระบบ ต้องใช้เงินเพิ่มประมาณปีละ 18,000
ล้านบาท
4.เพิ่มค่าครองชีพผู้สูงอายุเป็นเดือนละ 1,800
บาท จ�ำนวนประมาณ 9.7 ล้านคน ใช้งบ
ประมาณเพิม่ ปีละประมาณ 146,000 ล้านบาท

5.เพิ่มงบรายหัวในระบบประกันสุขภาพเป็น
ปีละ 4,000 บาทต่อคน ใช้งบประมาณเพิ่ม
ประมาณปีละ 30,000 ล้านบาท
พรรคอนาคตใหม่มีแผนในการหารายได้เพื่อ
รักษาวินัยการคลังของรัฐบาลด้วย 2 วิธีหลัก
รวมเป็นเงิน 370,000 ล้านบาท โดยมีราย
ละเอียดคือ
ลดงบประมาณที่ไม่จ�ำเป็นในระบบราชการ
เป็นเงินประมาณ 200,000 ล้านบาท
• ปฏิรูปกองทัพและลดงบประมาณความ
มั่นคง 50,000 ล้านบาท
• ลดรายจ่ายประจ�ำและงบกลาง 110,000
ล้านบาท
• จัดสรรเงินจากกองทุนประชารัฐ 40,000
ล้านบาท
ปฏิรูประบบภาษีเพื่อความเป็นธรรม และหา
รายได้จากแหล่งอื่นเพิ่มเติม เป็นเงิน
ประมาณ 170,000 ล้านบาท
• ยกเลิกสิทธิลดหย่อนภาษีที่ส่วนใหญ่คนราย
ได้สูงได้ประโยชน์ รัฐบาลจะลดการสูญเสียงบ
ประมาณได้ปีละ 58,000 ล้านบาท ¹
• ปฏิรูปการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีส�ำหรับ
การลงทุนให้มีความรัดกุมมากขึ้น รัฐบาลจะ
ลดการสูญเสียงบประมาณได้ปีละ 30,000
ล้านบาท และคาดการณ์วา่ จะเพิม่ ขึน
้ ในปีตอ่ ไป

• ขึ้นอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้เกิด
การกระจายการถือครองที่ดินอย่างแท้จริง
รัฐบาลจะมีรายได้เพิ่มปีละ 40,000 ล้านบาท
• การจัดท�ำสลากพิเศษ 2 ตัว และ 3 ตัว (หวย
บนดิน) คาดการณ์ว่ารัฐบาลจะมีรายได้เพิ่ม
ประมาณปีละ 42,000 ล้านบาท
พรรคอนาคตใหม่มีความมุ่งมั่นท�ำให้รัฐ
สวัสดิการที่สามารถดูแลชีวิตประชาชนเกิดขึ้น
ได้จริง เรามีการคิดค�ำนวณอย่างรอบด้านถึง
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับการคลังของประเทศ
เราเชื่อว่านโยบายสวัสดิการต้องไม่ใช่เพียง
นโยบายการให้เงินชั่วครั้งชั่วคราว แต่ต้อง
เป็นการกระจายความมั่งคั่งเพื่อให้
ประชาธิปไตยเป็นสิ่งเดียวกับชีวิตและโอกาส
ของประชาชนอย่างแท้จริง

¹ ประกอบด้วยการยกเลิกสิทธิลดหย่อน LTF, RMF, Insurance และจ�ำกัดการหักค่าใช้จ่าย ของผู้มีรายได้จากธุรกิจ
และวิชาชีพเฉพาะตามมาตรา 40 (6-8) ตัวเลขค�ำนวณจาก ผาสุก พงษ์ไพจิตร และคณะ. (2560). แนวทางการปฏิรูป
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และวิเคราะห์การกระจายรายได้ของผู้มีเงินได้พึงประเมิน.

กุลธิดา รุง
่ เรืองเกียรติ
ครู นักวิชาการด้านการศึกษา
รองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่
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ปฏิวัติการศึกษา
ลงทุนให้ถก
ู จุด
ลดความเหลื่อมล้�ำ

การศึกษาควรเป็นหนทางลดความเหลื่อมล้�ำ ไม่ใช่เป็นการซ้�ำเติมความ
เหลื่อมล้�ำดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน พรรคอนาคตใหม่จง
ึ เสนอโครงการ
•

•

•
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สร้างเมกะโปรเจ็กต์ด้านการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล�้ำ 1 แสนล้านบาทในระยะ
เวลา 3 ปี เพื่อน�ำไปปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนที่ขาดแคลน ลงทุน
เครื่องมือเครื่องจักรส�ำหรับโรงเรียนอาชีวะ
ปรับโครงสร้างเพื่อลดโครงการและหน่วยงานที่ซ�้ำซ้อนและไม่จ�ำเป็นที่ในกระทรวง
ศึกษาธิการ เพื่อให้งบต่อหัวเด็กเพิ่มขึ้น กระจายอ�ำนาจสู่โรงเรียน ผ่านคณะ
กรรมการโรงเรียน
ปรับหลักสูตรแกนกลางให้เล็กลง เพิ่มทักษะที่จ�ำเป็นในอนาคต และให้ท้องถิ่นมีส่วน
ร่วมออกแบบหลักสูตร นอกจากนี้ต้องลดภาระการสอบของเด็ก ลดภาระธุรการให้กับ
ครู ให้น�ำเวลาไปพัฒนาศักยภาพตัวเอง

การศึกษาถูกมองว่าจะเป็นปัจจัยที่ช่วยลด
ความเหลื่อมล�้ำ แต่คุณภาพการศึกษาไทย
กลับมีความเหลื่อมล�้ำเสียเอง ความยากดีมีจน
กลายเป็นตัวก�ำหนดคุณภาพของการศึกษา
พรรคอนาคตใหม่เห็นความส�ำคัญในการแก้
ปัญหาและพัฒนาการศึกษาของประเทศให้มี
คุณภาพ ทั่วถึง และเท่าเทียม โดยจะเสนอ
นโยบาย 4 เรื่องดังนี้
1. เมกะโปรเจ็กต์ลดเหลื่อมล้�ำ
ทางการศึกษา 1 แสนล้านบาท
ภายใน 3 ปี
พรรคอนาคตใหม่จะจัดสรรงบประมาณเพื่อ
ลงทุนยกระดับสิ่งอ�ำนวยความสะดวก เครื่อง
มือ อุปกรณ์การเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของ
เด็กแต่ละวัย ให้มีคุณภาพไม่แตกต่างกัน
ระหว่างโรงเรียน โดยเป้าหมายในการลงทุน
ได้แก่
• ยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศ
20,000 แห่ง
เด็กปฐมวัยเป็นช่วงวัยที่ส�ำคัญที่สุดในการ
พัฒนาการเรียนรู้ แต่พบว่าอาคารเรียน และ
อุปกรณ์ กลับไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เหมาะกับ
ช่วงอายุ ในปี 2559 พบว่ามีศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กกว่าครึ่งที่ถูกประเมินในระดับพอใช้ และ
ต้องปรับปรุง โดยการยกระดับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กให้ได้มาตรฐาน มีอุปกรณ์การเรียนรู้ที่
จ�ำเป็น มีสนามเด็กเล่นที่ส่งเสริมพัฒนาการ
ตามวัย

• ปรับปรุงโรงเรียนขนาดเล็กและกลางที่
ขาดแคลนรวม 17,000 โรง
ถึงแม้กระทรวงศึกษาธิการจะมีการจัดสรรงบ
ประมาณปีละ 20,000 ล้านบาท เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารเรียน แต่ก็ยังพบว่ามีโรงเรียน
ที่อยู่ในสภาพที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วน อาคาร
เรียนถูกใช้มากว่า 20-30 ปี โดยเฉพาะ
โรงเรียนขนาดเล็ก และขนาดกลางในต่าง
จังหวัดเพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะแก่การ
เรียนรู้ ไม่ต่างไปจากโรงเรียนขนาดใหญ่
นอกจากนี้ยังมีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกอื่นๆ ที่
ต้องเร่งปรับปรุงเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ไม่ว่า
จะเป็นห้องสมุด ห้องเรียน และอุปกรณ์การ
เรียนที่ส่งเสริมทักษะด้าน IT รวมถึงยกระดับ
wi-fi ในโรงเรียนให้สามารถใช้ได้จริง
นอกจากนี้ยังต้องปรับปรุงสิ่งอ�ำนวยความ
สะดวกส�ำหรับนักเรียนพิการและนักเรียนที่มี
ความต้องการพิเศษ
• ลงทุนในโรงเรียนอาชีวะ 900 แห่ง
ทั่วประเทศ
ที่ผ่านมา รัฐมีความพยายามที่จะส่งเสริมให้มี
สัดส่วนเด็กที่เรียนต่อสายอาชีพเพิ่มขึ้น แต่ไม่
ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุงอุปกรณ์
เครื่องมือให้มีความทันสมัย ตอบโจทย์ตลาด
แรงงาน หลายโรงเรียนอาชีวะต้องใช้เครื่องมือ
เก่า ล้าสมัย หรือต้องรอการรับบริจาค
เครื่องจักร โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย (TDRI) ได้ค�ำนวณว่าเราต้องการ
เงินลงทุนในโรงเรียนอาชีวะเพิ่มประมาณ
20,000 ล้านบาท เพื่อให้มีอุปกรณ์เครื่องมือ
ที่ทันสมัย และเพียงพอต่อนักเรียน
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• โดยงบประมาณที่จะใช้ในการลงทุน 1
แสนล้านบาทในระยะเวลา 3 ปี
จะมาจากการจัดสรรงบลงทุนใหม่ในกระทรวง
ศึกษาธิการ ซึ่งได้รับการจัดสรรงบลงทุนเฉลี่ย
ปีละราว 40,000 ล้านบาทต่อปี โดยคัดเลือก
โรงเรียนที่มีความจ�ำเป็นและขาดแคลนก่อน
และเมื่อจัดสรรงบประมาณลงไปแล้วจะต้องมี
การติดตาม และประเมินผล และให้มีการร่วม
ตรวจสอบจากชุมชนว่าเม็ดเงินถูกน�ำไปลงทุน
ตามแผน
2. ยกเลิกโครงสร้างซับซ้อน ยุบ
โครงการที่ไม่จำ� เป็น จัดสรรงบตรง
สู่ โรงเรียน อุดหนุนคุณภาพชีวิต
นักเรียน
โครงสร้างต่างๆ ของกระทรวงศึกษาธิการมี
ความซ�้ำซ้อน
เช่น หน่วยงานระดับกรม ต่างก็มีส�ำนัก
นโยบายและวางแผน บางหน่วยงานอาจจะ
ไม่มีความจ�ำเป็น และเป็นอุปสรรคต่อการกระ
จายอ�ำนาจ กระจายงบ เช่น ศึกษาธิการภาค
และศึกษาธิการจังหวัด เป็นที่มาของสารพัด
โครงการทีม่ าเบียดบังเวลางานของครูจากงานสอน
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• ปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการใหม่
ยุบหน่วยงานที่ไม่จ�ำเป็น ได้แก่ ศึกษาธิการ
ภาค และศึกษาธิการจังหวัด และยกเลิก
โครงการต่างๆ ของหน่วยงานอื่นที่ไม่เกี่ยวกับ
การสอน ให้ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาท�ำ
หน้าที่ในการสนับสนุน และก�ำกับดูแล
โรงเรียน เพื่อให้อ�ำนาจในการบริหารงานและ
การตัดสินใจไปอยู่ที่โรงเรียนมากขึ้น รวมถึง
ให้งบประมาณเข้าสู่โรงเรียนและเด็กนักเรียน
ได้โดยตรงมากขึ้น และท�ำให้ครูมีเวลาสอนใน
ห้องเรียนมากขึ้น
• งบประมาณที่ประหยัดได้ น�ำไปเพิ่มงบ
ต่อหัวด้านอาหาร และการเดินทาง
เนื่องจากงบประมาณต่อหัวของเด็กนักเรียน
ไทยแทบไม่เพิ่มขึ้นเลยมาเป็นระยะเวลา 20 ปี
โดยจะน�ำงบส่วนหนึ่งมาแก้ปัญหาคุณภาพ
อาหารกลางวันเด็ก โดยจัดงบอาหารกลางวัน
เพิ่ม และจ้างนักโภชนาการ 1 คนต่อเขตพื้นที่
งบอีกส่วนหนึ่ง ใช้เพื่อยกมาตรฐานความ
ปลอดภัยการเดินทางมาโรงเรียน เช่น จัดจ้าง
รถโรงเรียนที่มีมาตรฐาน หรือสนับสนุน
ค่าเดินทางส�ำหรับเด็ก

• จัดตั้งคณะกรรมการโรงเรียน
เมื่อกระจายอ�ำนาจในการบริหารโรงเรียนให้
ไปสู่โรงเรียนมากขึ้น จ�ำเป็นต้องมีกระบวนการ
ตรวจสอบถ่วงดุลผ่านการจัดการของคณะ
กรรมการโรงเรียน ที่ประกอบด้วยตัวแทนจาก
ภาคส่วนที่อยู่ใกล้ชิดโรงเรียน คือ นักเรียน ครู
ผู้บริหารโรงเรียน นักการศึกษา ตัวแทนชุมชน
ผู้ประกอบการ และผู้ปกครอง และมีการ
เปลี่ยนบทบาทหน้าที่ของส�ำนักงานเขตการ
ศึกษาให้เน้นงานด้านสนับสนุนการศึกษา เช่น
ศึกษานิเทศก์ นักโภชนาการ ผู้ช่วยนักเรียน
พิการหรือนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ

ในระดับอาชีวะ ปรับหลักสูตรให้นักเรียน
อาชีวะเรียนหลักสูตรทวิภาคีมากขึ้น เพื่อฝึก
ทักษะและมีประสบการณ์ท�ำงานจริงทันความ
ต้องการในตลาดแรงงาน และมีรายได้
ระหว่างเรียน

3.ปรับหลักสู ตร ลดท่องจ�ำ เพิ่ ม
ทักษะชีวิตและวิชาชีพ

4. คืนครูสู่ห้องเรียน ชูครูสอนเก่ง
เป็นครูต้นแบบ

พรรคอนาคตใหม่มีนโยบายที่จะปรับหลักสูตร
ให้เป็นการสร้างสมรรถนะ (CompetencyBased) เช่น สร้างทักษะการคิดวิเคราะห์
ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะการสื่อสาร ท�ำให้
หลักสูตรแกนกลางบางลง ให้ชุมชนสามารถมี
ส่วนร่วมในการออกแบบหลักสูตร รวมทั้ง
ท�ำให้ลดเนื้อหาที่เป็นการเรียนแบบท่องจ�ำ
เพิ่มทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพ โดยมีการ
เปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียนที่เอาผู้
เรียนเป็นตัวตั้งและพร้อมรับกับอนาคต

พรรคอนาคตใหม่เสนอให้ ลดภาระงานธุรการ
ลงเพื่อให้ครูท�ำหน้าที่สอนเป็นหลัก พัฒนา
ระบบ “ครูต้นแบบ” ให้ครูสอนเก่งก้าวหน้าใน
อาชีพด้วยงานที่ยึดโยงกับห้องเรียนหรือ
คุณภาพการสอนมากขึ้น เช่น ฝึกอบรมครูรุ่น
ใหม่และครูที่ก�ำลังปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบัน

ในส่วนระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัย พรรค
อนาคตใหม่เสนอให้เหลือข้อสอบกลางชุด
เดียว สอบ 2 ครั้ง โดยมีวิชาหลัก และวิชา
เลือกที่จ�ำเป็น รวมทั้งต้องมีการน�ำผลการสอบ
มาใช้ต่อเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ในโรงเรียน
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ธนาธร จึงรุง
่ เรืองกิจ
อดีตนักธุรกิจหัวก้าวหน้า
หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่

4

ทลายเศรษฐกิจผูกขาด
ล้างระบบเส้ นสาย
หยุดทุนใหญ่กินรวบประเทศ

พรรคอนาคตใหม่ตั้งเป้าหมายทลายเศรษฐกิจผูกขาด สร้างระบบ
เศรษฐกิจที่แข่งขันเสรี เปิดโอกาสให้กับธุรกิจรายย่อย ผ่านการแก้ไข
โครงสร้างเศรษฐกิจที่ผูกขาดผ่านทุนใหญ่ที่กินรวบประเทศ
•
•
•
•
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ท�ำลายการผูกขาดสัมปทานของรัฐ โดยเปิดโอกาสให้กลุ่มทุนขนาดกลางและขนาดเล็กมี
สิทธิเข้ามาประมูลสัมปทานอย่างโปร่งใส
แก้กฎระเบียบที่เอื้อให้เกิดการผูกขาดทั้งหมด โดยเฉพาะกิจการที่ผูกขาดโดยกฎหมายโดย
เอื้อกับกลุ่มทุน
เปิดใบอนุญาตธนาคารในแต่ละจังหวัดเป็นของตัวเอง เป็นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบใน
ต่างจังหวัด
บังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าอย่างจริงจัง เรามีกฎหมายหลายฉบับที่ปกป้องผู้
ผลิตและผู้บริโภค แต่ไม่เคยถูกบังคับใช้

เราทนกันอยู่ได้อย่างไร ที่ปล่อยให้ทุน
ผูกขาดกินรวบสังคมไทย ปล่อยให้คนกลุ่ม
เล็กๆ เอาทรัพยากรของคนทั้งประเทศไปสร้าง
ความมั่งคั่งให้กับตัวเอง จนความมั่งคั่งที่
กระจุกตัววกกลับมาชี้เป็นชี้ตายคนส่วนใหญ่
ของประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง เราปล่อยให้เครือข่ายอภิสิทธิชนทั้ง
ทุนผูกขาด ข้าราชการชั้นสูง ทหาร และ
พรรคการเมืองบางพรรค ฉุดรั้งประเทศไทย
ไม่ให้ก้าวไปข้างหน้า
การผูกขาดที่เป็นอยู่ไม่ก่อให้เกิดผลดีต่อ
ประเทศ ความแตกต่างระหว่างรายได้และการ
ถือครองทรัพย์สินของคนไทยที่ถ่างมากขึ้น
ยิ่งตอกย�้ำให้เกิดปัญหาสังคมที่รุนแรงขึ้น ไม่
ว่าจะเป็นระบอบประชาธิปไตยที่อ่อนแอ น�ำมา
สู่การท�ำรัฐประหารยึดอ�ำนาจของ คสช. ส่งผล
ให้เศรษฐกิจผูกขาดมากขึน
้ ซ�ำ้ ร้ายยังผลักภาระ
ให้สงั คมแบกรับความโลภทางเศรษฐกิจและ
ความโลภทางอ�ำนาจของคนเพียงกลุม่ เดียว
พรรคอนาคตใหม่ขออาสาปักธงอนาคตเพื่อ
ลดการผูกขาดของกลุ่มทุนขนาดใหญ่ในสังคม
ไทย เปิดโอกาสให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมได้ลืมตาอ้าปาก สังคมไทยต้องไม่เป็นผู้
จ่ายราคาของการผูกขาด ที่แลกมากับความ
เป็นธรรมทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
นโยบายท�ำลายเศรษฐกิจผูกขาดของพรรค
อนาคตใหม่ เป็นการต่อสู้กับต้นตอของปัญหา
พรรคอนาคตใหม่เสนอนโยบายทลายกลุ่มทุน
ผูกขาดดังนี้

• เปิดโอกาสให้กลุ่มทุนขนาดกลางและ
ขนาดเล็กมีสิทธิ์ประมูลสัมปทานอย่าง
โปร่งใส ท�ำลายการผูกขาดสัมปทานของรัฐ
เช่น การประมูลการสัมปทานดิวตี้ฟรี พรรค
อนาคตใหม่จะเปิดโอกาสให้กลุ่มทุนขนาด
กลางและขนาดเล็กมีสิทธิเข้ามาประมูล
• แก้กฎระเบียบที่เอื้อให้เกิดการผูกขาด
ทั้งหมด กิจการที่ผูกขาดโดยกฎหมาย ซึ่งเอื้อ
ให้กับกลุ่มทุนบางกลุ่ม เช่น ธุรกิจสุรา เบียร์ ที่
มีการก�ำหนดอัตราการผลิตสิบล้านลิตรต่อปี
จึงจะสามารถผลิตเพื่อขายในไทยได้ นี่คือ
กฎหมายที่จ�ำกัดศักยภาพของคนไทยที่
ต้องการผลิตสุราท้องถิ่นหรือคราฟต์เบียร์เป็น
ของตัวเอง เป็นการท�ำลายภูมิปัญญาท้องถิ่น
• เปิดใบอนุญาตธนาคารในแต่ละจังหวัด
เป็นของตัวเอง เป็นธนาคารพาณิชย์เต็มรูป
แบบในต่างจังหวัด การเปิดธนาคารในท้องถิ่น
โดยให้ทุนท้องถิ่นเป็นเจ้าของจะท�ำให้คนใน
พื้นที่ต่าง ๆ สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้มากขึ้น
• บังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า
อย่างจริงจัง เรามีกฎหมายหลายฉบับที่
ปกป้องผู้ผลิตและผู้บริโภค แต่ไม่เคยถูกบังคับ
ใช้อย่างจริงจัง พรรคอนาคตใหม่ยืนยันว่าจะ
ท�ำให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขัน
ทางการค้าอย่างจริงจัง เพื่อยกเลิกการผูกขาด
ทรัพยากร กดทับศักยภาพของคนไทย
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ดร.สุ รเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ
่ วชาญด้านการวางแผนคมนาคม
ผู้เชีย
ผู้สมัคร ส.ส. พรรคอนาคตใหม่

5

ขนส่ งสาธารณะเพื่ อทุกคน
สร้างเศรษฐกิจ
ด้วยอุตสาหกรรมรถไฟ

การใช้รถยนต์คือความเหลื่อมล�้ำ เมื่อคนส่วนใหญ่ของประเทศมีรายได้ไม่
เพียงพอที่จะเป็นเจ้าของรถยนต์ส่วนตัว แต่ด้วยแนวทางการพัฒนาที่ผ่านมา ละเลย
การสร้างระบบขนส่งมวลชนที่มีคุณภาพ ท�ำให้คนไทยขาดโอกาสที่จะเดินทางโดย
เสรี พรรคอนาคตใหม่ตั้งเป้าหมายลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว เสนอนโยบายขนส่ง
สาธารณะเพื่อทุกคน ลดงบประมาณโครงการคมนาคมที่ซ�้ำซ้อน และน�ำไปใช้
พัฒนาขนส่งสาธารณะที่ราคาถูก คุณภาพดี เข้าถึงง่าย ไม่ว่าจะเป็นรถไฟ รถเมล์
หรือเรือโดยสาร
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• การใช้รถยนต์คือความเหลื่อมล�้ำ เมื่อ
บริการขั้นพื้นฐานอย่างขนส่งสาธารณะไม่
เกิดขึ้นจริง
เพราะที่ผ่านมาประเทศไทยโตด้วยการ
ตัดถนนแต่ไม่ส่งเสริมขนส่งสาธารณะ ส่งผล
ให้การเดินทางกว่าครึ่งหนึ่งของคนทั้งประเทศ
พึ่งพาการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว การส่ง
เสริมให้คนใช้รถยนต์ส่วนตัวก่อให้เกิดปัญหา
อื่นๆ ตามมา ทั้งก่อมลภาวะ ใช้พลังงานสิ้น
เปลือง สูญเสียเวลาจากการจราจรแออัด และ
เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่ไทยติดอันดับต้นๆ
ของโลก ซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียทาง
เศรษฐกิจราวปีละ 500,000 ล้านบาท
นอกจากนี้ยังเกิดความเหลื่อมล�้ำในการเดิน
ทางระหว่างคนมีรถกับคนไม่มีรถ
• เมือ่ รัฐท�ำให้ขนส่งสาธารณะแย่ รถส่วนตัวจึง
กลายเป็นความจ�ำเป็นของชีวต
ิ คน
ครึง่ หนึง่ ของคนไทยมีรายได้ตำ�่ กว่า 6,500 บาท
ต่อเดือน การซือ้ รถยนต์กลายเป็นภาระหนัก คน
เป็นหนีเ้ พราะไม่มท
ี างเลือกในการเดินทาง และ
ซ�ำ้ ร้ายเมือ่ ทุกคนยิง่ ใช้รถยนต์มากขึน
้ ก็ยงิ่ ฉุดให้
คุณภาพของการคมนาคมในภาพรวมแย่ลง

• โครงการพัฒนาระบบคมนาคมของรัฐที่
ผ่านมา นอกจากจะไม่ช่วยแก้ปัญหาแล้วยัง
เป็นการลงทุนที่ทับซ้อน ท�ำให้สิ้นเปลืองงบ
ประมาณโดยไม่จ�ำเป็น
ตัวอย่างเช่นกรณี เส้นทาง กรุงเทพฯ-โคราช
ที่มีการลงทุนทั้งมอเตอร์เวย์ รถไฟทางคู่และ
รถไฟความเร็วสูงในเส้นทางเดียวกัน มีถนน
และรางเชื่อมต่อด้วยต้นทางและปลายทาง
เดียวกัน เท่ากับว่าเป็นการน�ำถนนและรางมา
แข่งขัน และตัดศักยภาพกันเอง ท�ำให้แต่ละ
เส้นทางไม่เกิดการใช้งานอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ เป็นการลงทุนที่สิ้นเปลือง ซ�้ำ
ซ้อน และมีงบประมาณผูกพันในการดูแล
รักษา ซ่อม และอุดหนุน อีกทั้งยังเสียโอกาสที่
จะน�ำงบส่วนนี้ไปลงทุนพัฒนาเส้นทางใหม่ๆ
เพื่อเข้าถึงคนมากขึ้น
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พรรคอนาคตใหม่จึงขอเสนอนโยบายขนส่ง
สาธารณะที่คุณภาพดี ราคาถูก เข้าถึงง่าย
ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว
1.ยกเลิกโครงการคมนาคมที่ซ�้ำซ้อน เพื่อน�ำ
งบประมาณกลับมาพัฒนาระบบขนส่ง
สาธารณะเพื่อคนส่วนใหญ่
2.พัฒนาระบบรางให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
โดยเส้นหลักต้องเป็นระบบทางคู่ เพื่อรองรับ
ปริมาณการเดินทางที่มากขึ้น และควบคุม
ตารางเวลาเดินรถได้อย่างแม่นย�ำ ทั้งนี้รถไฟ
เส้นหลักต้องเปลี่ยนเป็นระบบขับเคลื่อนด้วย
ไฟฟ้า เพื่อให้การขนส่งระหว่างเมืองเร็วขึ้น
3.พัฒนาขนส่งมวลชนระบบรอง (feeder)
เช่น รถบัส หรือ รถมินิบัส ซึ่งจะช่วยเชื่อมต่อ
ชุมชน กับระบบขนส่งมวลชนระบบหลัก อย่าง
สถานีรถไฟ และ สนามบิน
4. ให้อ�ำนาจท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
เลือกระบบขนส่งสาธารณะ
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พรรคอนาคตใหม่ขอเสนอการสร้าง
อุตสาหกรรมรถไฟในประเทศ
ทั้งอุตสาหกรรมต้นน�้ำ ไม่ว่าจะเป็นตัวรถ ราง
หรือระบบสายส่งไฟฟ้า ซึ่งประเทศไทยมี
ศักยภาพที่จะท�ำได้ทันที และอุตสาหกรรม
กลางน�้ำที่เป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ส่วนที่ยัง
ต้องน�ำเข้าในช่วงแรก เช่น ระบบขับเคลื่อน
หรือ ระบบอาณัติสัญญาณ และต้องมีการจัด
ตั้งสถาบันวิจัยเทคโนโลยีระบบราง เพื่อให้เกิด
การพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศ โดยตั้งเป้า
หมายให้อุตสาหกรรมรถไฟของไทยส่งออกได้
ในระดับภูมิภาค
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อุตสาหกรรมรถไฟสร้างอะไรบ้าง

พิ ธา ลิ้มเจริญรัตน์
นักธุรกิจรุน
่ ใหม่ที่สนใจปัญหาเกษตรกร
ผู้สมัคร ส.ส. พรรคอนาคตใหม่

6

เกษตรก้าวหน้า
ยกระดับด้วยเทคโนโลยี
แก้ปัญหาเอกสารสิ ทธิ ์
ปลด-ปรับหนี้เกษตรกร

เกษตรกรไทยมีรายได้ต่�ำ และตกอยู่ในวังวนของหนี้สิน พรรคอนาคต
ใหม่ขอเสนอนโยบายแก้ปัญหาภาคเกษตรครบวงจร ด้วยการ
•
•
•
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ยกระดับภาคเกษตรด้วยเทคโนโลยีผ่านกองทุนเกษตรก้าวหน้า
แก้ปัญหาป่าทับที่ดินท�ำกินเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตให้เกษตรกร
แก้ปัญหาหนี้สินให้เกษตรกรด้วยการปลดหนี้ และปรับโครงสร้างหนี้

• เกษตรกรไทยมีรายได้ต�่ำ และตกอยู่ใน
วังวนของหนี้สิน
เกษตรกรไทยทั่วประเทศมีรายได้เฉลี่ยเพียง
57,000 บาทต่อปี 40% ของเกษตรกรมีราย
ได้ต�่ำกว่าเส้นความยากจน 1 ใน 10 ของ
เกษตรกรไทยมีหนี้สินมากกว่ารายได้ทั้งปีถึง
3 เท่า
• ในขณะที่นโยบายรัฐที่ผ่านมา ทุ่มงบ
ประมาณไปกับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
ด้านราคาเป็นหลัก
โดยใน 4 ปีที่ผ่านมามีการใช้เงินอุดหนุนราคา
ราว 2.5 แสนล้านบาท ในขณะที่โครงสร้างพื้น
ฐานของภาคเกษตรถูกละเลย ระบบ
ชลประทานครอบคลุมเพียง 1 ใน 5 ของพื้นที่
ภาคเกษตร และเพิ่มขึ้นเพียง 9% จาก 10 ปีที่
แล้ว เกษตรกรกว่า 1 ใน 3 ยังเข้าไม่ถึง
เครื่องจักรกลที่ทันสมัย

• แต่ปัญหาที่แท้จริงยังไม่ได้รับการแก้ไข
ไม่ว่าจะเป็นปัญหาต้นทุนปัจจัยการผลิตมีราคา
สูง พบว่าชาวนาไทยมีต้นทุนสูงกว่าชาวนา
เวียดนามเกือบ 1 เท่า พืชเศรษฐกิจหลักอย่าง
ข้าว มีผลผลิตต่อไร่ต�่ำ และแทบไม่เพิ่มขึ้นเลย
(ดูรูปที่ 1) หรือปัญหาอ�ำนาจต่อรองราคาของ
เกษตรกร และสภาวะราคาสินค้าเกษตร
ผันผวนตามราคาตลาดโลก
• นอกจากนี้ ปัญหาเกษตรกรสูงอายุ และ
ปัญหาภูมิอากาศผันผวนเป็นความท้าทาย
ของภาคเกษตรในอนาคต
เกษตรกรไทยมีอายุเฉลี่ย 56 ปี สัดส่วน
เกษตรกรวัยชราสูงถึง 20% และจะเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ ภาวะโลกร้อนส่งผลให้ภูมิอากาศ
แปรปรวน ส่งผลให้เกิดภัยแล้ง และน�้ำท่วมที่มี
ความรุนแรง และมีความถี่มากขึ้น
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พรรคอนาคตใหม่ตั้งเป้าหมายยกระดับ
คุณภาพชีวิตและรายได้ให้เกษตรกร ด้วย
เทคโนโลยีอย่างครบวงจร ตั้งแต่การผลิต
แปรรูป ขาย ให้ภาคเกษตรไทยมีความ
ก้าวหน้าเท่าทันโลก โดยแนวนโยบายที่พรรค
อนาคตใหม่ต้องการท�ำ คือ
• ลดต้นทุนปัจจัยการผลิต โดยส่งเสริมการ
แข่งขันในตลาดปุ๋ย เมล็ดพันธุ์ และยาฆ่า
แมลง สร้างระบบชลประทานให้ครอบคลุม
ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ส�ำหรับเกษตรกรที่
พร้อม ลดการใช้สารเคมีลงในระดับที่ปลอดภัย
ส�ำหรับเกษตรกรที่ยังไม่สามารถเปลี่ยนเป็น
เกษตรอินทรีย์ได้ทันที
• .ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิต ด้วย
เทคโนโลยีเกษตรแม่นย�ำ การใช้เครื่องจักรกล
การเกษตร เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ ลดต้นทุน
การใช้สารเคมี
• ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรสมัยใหม่ใน
กระบวนการแปรรูปผลผลิต ที่เกษตรกร
สามารถเป็นเจ้าของร่วม เพื่อเพิ่มคุณภาพ
เพิ่มมูลค่า ยืดระยะเวลาในการเก็บรักษาสินค้า
เลือกช่วงเวลาการขายได้ด้วยตัวเอง
• ส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ
ที่จะต่อยอดจากอุตสาหกรรมการเกษตร สร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับภาคเกษตรไทย พัฒนา
อุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกับจุดแข็งของ
ประเทศ
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พรรคอนาคตใหม่จะจัดตั้งกองทุนเกษตร
ก้าวหน้าเพื่อยกระดับเทคโนโลยีภาคเกษตร
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้เข้าสู่เกษตร
สมัยใหม่ โดยให้การสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ย
ต�่ำให้เกษตรกรใช้ปรับปรุงวิธีการผลิตและ
แปรรูป รวมทั้งจับคู่กลุ่มเกษตรกรกับวิสาหกิจ
เพื่อสังคมที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการส่ง
เสริมการเกษตรให้ท�ำงานร่วมกัน
ปลดล็อกเอกสารสิ ทธิ ์ ปรับ-ปลดหนี้
สิ นเกษตรกร
พรรคอนาคตใหม่ตระหนักดีว่าเกษตรกรไทย
ไม่มีทางก้าวสู่ภาคเกษตรสมัยใหม่ได้ถ้าเราไม่
ด�ำเนินการ 2 เรื่องที่เป็นปัญหาใหญ่ของ
เกษตรกรไทย คือปัญหา ที่ท�ำกินและหนี้สิน
ในการแก้ปัญหาที่ท�ำกินเกษตรกร
พรรคอนาคตใหม่มุ่งผลักดันให้
• พักการด�ำเนินคดีชาวบ้านทั้งหมดทันที
• สะสางพื้นที่ป่าใหม่ แก้ไขกฎหมายป่าไม้ที่
ทับซ้อน
• จัดสรรที่ดินให้ป่าอยู่ร่วมกับคนได้ ด้วยรูป
แบบพื้นที่จัดการร่วมกันระหว่างชุมชนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
• ในพื้นที่หมดสภาพป่า และมีความเป็นเมือง
แล้วให้ด�ำเนินการออกเอกสารสิทธิ์โดยเร็ว
ที่สุด

ในส่วนของหนี้เกษตรกร
พรรคอนาคตใหม่เสนอนโยบายคือ
• ปลดหนี้ทันที ส�ำหรับเกษตรกรไม่มี
ศักยภาพในการหารายได้เพราะปัญหาสังคม
พิการ เจ็บป่วยโรคเรื้อรัง และชราภาพ
• ปรับโครงสร้างหนี้ โดยการให้รัฐฐาลซื้อหนี้
จาก ธกส. มาพิจารณาปรับโครงสร้างหนี้เพื่อ
ลดหนี้เป็นรายบุคคล โดยกลุ่มที่รัฐบาลจะปรับ
โครงสร้างหนี้ให้คือ
1. ช�ำระดอกเบี้ยและเงินต้นเป็นเงินรวมกัน
มากกว่ายอดเงินกู้
2. เกษตรกรที่มีศักยภาพในการท�ำการ
เกษตรแต่มีหนี้สินในระดับวิกฤต
วงเงินที่พรรคอนาคตใหม่ตั้งไว้เพื่อการปลด
และปรับหนี้คือ 100,000 ล้านบาท ในระยะ
เวลา 4 ปี โดยด�ำเนินการปลด และปรับหนี้ให้
เกษตรกรในวงเงินปีละ 25,000 ล้านบาท
โดยพิจารณาปลดหนี้ให้กับเกษตรกรที่มี
ปัญหาสังคมและลูกหนี้ขั้นวิกฤตก่อน

35

พิ จารณ์ เชาวพั ฒนวงศ์
นักธุรกิจผู้มป
ี ระสบการณ์การค้ากับหลายประเทศ
ผู้สมัคร ส.ส. พรรคอนาคตใหม่

7

เศรษฐกิจดิจท
ิ ัลเพื่ อประชาชน
พั ฒนาคุณภาพชีวิตด้วย A.I.
ส่ งเสริมเศรษฐกิจใหม่

เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท�ำให้เราต้องเตรียมความพร้อม
ทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมเพื่ อรับมือ พรรคอนาคตใหม่มีแนวคิดใน
การใช้เทคโนโลยีเพื่ อยกระดับคุณภาพชีวต
ิ คนไทย โดย
•
•
•
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จัดท�ำฐานข้อมูลดิจิทัลขนาดใหญ่ที่เพื่อน�ำไปพัฒนาต่อได้
ภายใน 3 ปี การให้บริการภาครัฐต้องใช้เทคโนโลยีในการยืนยันตัวตน ผ่านระบบ
Single Digital ID อ�ำนวยความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการออนไลน์
ส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัลในประเทศโดยรัฐเป็นผู้ซื้อบริการ และดึงดูดแรงงานมี
ทักษะจากทั่วโลก ไปพร้อมๆ กับการเตรียมคนไทยให้มีทักษะด้วยการปรับปรุงหลัก
สูตรด้านดิจิตัลส�ำหรับคนทุกวัย

พรรคอนาคตใหม่มีนโยบายสร้างความพร้อม
เพิ่มศักยภาพของประเทศไทย เพื่อเข้าสู่
เศรษฐกิจดิจิทัลโดยเน้นสร้างความเข้มแข็งให้
เศรษฐกิจ-อุตสาหกรรม และไม่ลืมที่จะยก
ระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย เราจึงขอเสนอ
นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อประชาชน ดังนี้

โครงการที่พรรคอนาคตใหม่ตั้งเป้า
หมายจะท�ำให้ส�ำเร็จได้ใน 3 ปี

เปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)
และ พั ฒนาข้อมูลขนาดใหญ่ (Big
Data) เพื่ อยกระดับคุณภาพชีวิต
คนไทย

• ท�ำธุรกรรมการเงินภาครัฐผ่าน e-Payment นอกจากรับเงินภาษีคืนจากรัฐ เพิ่มช่อง
ทางการช�ำระค่าธรรมเนียม และค่าบริการ
ทั้งหมดของรัฐผ่านระบบช�ำระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์

จัดท�ำฐานข้อมูลข้อมูลขนาดใหญ่ที่เผยแพร่ให้
เอกชนสามารถน�ำไปพัฒนาต่อได้ เน้นใน 2
ด้านหลักคือ ด้านคมนาคม เพื่อน�ำไปวิเคราะห์
และออกแบบเส้นทางจราจรที่เชื่อมโยงกับการ
แก้ปัญหาจราจร และระบบขนส่งสาธารณะ
และด้านสาธารณสุข เพื่อน�ำไปพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการด้วยระบบจองคิวออนไลน์ ฐาน
ข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล ไปจนถึงการวินิจฉัย
โรคด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

• Single Digital ID ใช้บริการภาครัฐด้วย
บัตรใบเดียว ไม่ต้องเตรียมเอกสาร ไม่ต้อง
กรอกแบบฟอร์มอีกต่อไป

•สร้างรัฐบาลดิจิทัล งานบริการภาครัฐ
ทั้งหมดต้องท�ำผ่านระบบออนไลน์ได้ ไม่ว่าจะ
เป็นการยื่นค�ำร้อง ลงทะเบียน รวมทั้งการรับ
บริการจากภาครัฐ เช่น การรอคิวในโรง
พยาบาลที่ประชาชนสามารถขอคิวออนไลน์
ท�ำให้รู้เวลาที่แน่นอนในการรับบริการโดยไม่
จ�ำเป็นต้องเดินทางมาต่อคิว

นอกจากนี้ข้อมูลภาครัฐหลายหน่วยงานไม่เปิด
เผย ส่วนมากยังอยู่ในรูปแบบกระดาษ และ
ไม่มีคุณภาพ พรรคอนาคตใหม่เสนอให้ยก
ระดับระบบราชการไทย และ เปิดเผยข้อมูล
ราชการทั้งระบบให้อยู่ในรูปแบบไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถน�ำไปพัฒนาต่อได้ จัด
เก็บในข้อมูลส่วนกลางที่มีความปลอดภัยและ
การส�ำรองข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
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สร้างอุตสาหกรรมพั ฒนา A.I.
ในประเทศ

ปรับหลักสู ตรเพื่ อรองรับเศรษฐกิจ
ดิจท
ิ ัล ทั้งระดับสามัญและอาชีวะ

พรรคอนาคตใหม่มองเห็นความเป็นไปได้ที่จะ
สร้างอุตสาหกรรม A.I. เพื่อพาเศรษฐกิจไทย
ข้ามพ้นประเทศกับดักรายได้ปานกลาง พรรค
อนาคตใหม่มองว่าประเทศไทยจะต้องเป็นหนึ่ง
ในผู้น�ำของอุตสาหกรรม A.I. ไม่ใช่ผู้ตามใน
โลกอนาคต โดยแนวทางที่พรรคอนาคตใหม่
ต้องการผลักดัน คือ

อุตสาหกรรมใหม่มาพร้อมกับปัญหาบุคลากร
ไม่เพียงพอ เราจ�ำเป็นต้องสร้างบุคลากร
ภายในประเทศ และต้องดึงดูดบุคลากร
ภายนอกเข้ามา ประเทศไทยจ�ำเป็นต้องสร้าง
หลักสูตร A.I. ส�ำหรับการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา โดยสิ่งที่พรรคอนาคตใหม่
ต้องการผลักดันคือ

• ยกระดับความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีให้
คนไทย สนับสนุนให้เอกชนไทยเป็นผู้ประกอบ
การด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล เช่น การจับคู่
ทางธุรกิจ

• เพิ่มหลักสูตร A.I. ในโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาและโรงเรียนอาชีวะ เพื่อสร้าง
บุคลากรส�ำหรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและ
ดิจิทัล

• ผลักดันให้รัฐเป็นผู้ซื้อและร่วมพัฒนาทั้ง
ซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์จากเอกชนไทย

• เปิดโรงเรียนสายอาชีพด้านดิจิทัล และเปิด
โอกาสให้นักเรียนหรือบุคคลทั่วไป เข้าถึงการ
ศึกษาด้านดิจิทัล

• ปรับแก้ไขกฎหมายและข้อบังคับ ที่เป็น
อุปสรรคต่อการสร้างอุตสาหกรรม A.I. รวมถึง
ออกกฎหมายที่จะช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรม
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• ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ด้านดิจิทัล (digital
literacy) ให้กับข้าราชการทุกคน และเพิ่ม
จ�ำนวนข้าราชการที่มีทักษะการวิเคราะห์ด้าน
ดิจิทัล (digital analytics)
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ไกลก้อง ไวทยการ
นักเคลื่อนไหวภาคประชาสังคมดิจท
ิ ัล
นายทะเบียนพรรคอนาคตใหม่

8

เปิดข้อมูลรัฐก�ำจัดทุจริต
สร้างรัฐโปร่งใส ให้อำ� นาจ
ตรวจสอบอยู่ในมือประชาชน

พรรคอนาคตใหม่เห็นความส�ำคัญของการแก้ปัญหาคอร์รป
ั ชัน
่ อ�ำนาจ
ในตรวจสอบควรอยู่ในมือประชาชน ไม่ควรผูกขาดไว้ที่หน่วยงานใดหน่วย
งานหนึ่ง เทคโนโลยีท�ำให้อำ� นาจตรวจสอบของประชาชนเป็นไปได้ใน ดัง
นั้น แนวทางการแก้ปัญหาทุจริตของพรรคอนาคตใหม่คือ
•
•
•
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สร้างรัฐเปิดเผย (Open government) ที่เปิดข้อมูลทั้งระบบ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลรายรับ-ราย
จ่าย สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง และดึงประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ตรวจสอบการใช้งบประมาณ
แก้ปัญหาการฟ้องปิดปากผู้ที่ออกมาเปิดโปงทุจริต โดยรัฐและเอกชน
การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการออกแบบการใช้งบประมาณ โดยเฉพาะในระดับ
ท้องถิ่น โดยประชาชนสามารถเลือกได้ว่าจะน�ำเงินไปใช้พัฒนาด้านใด

ความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยจากการ
ทุจริตในแต่ละปี ซึ่งคิดเป็นมูลค่าได้ถึง
200,000 ล้านบาท หรือเท่ากับการสร้าง
รถไฟฟ้า 4 สาย อาหารกลางวันเด็กทั้ง
ประเทศฟรี 27 ปี และการยกระดับบัตรทองให้
เทียบเท่าสวัสดิการข้าราชการได้ครึ่งประเทศ
ที่ผ่านมาประเทศไทยแม้จะพยายามปราบ
ปรามการทุจริตหลายวิธี ล้วนแล้วแต่ล้มเหลว
ในขณะที่ต่างประเทศกลับแก้ปัญหาการทุจริต
ที่รุนแรงได้ด้วยการเปิดข้อมูลภาครัฐทั้งระบบ
ให้ประชาชนช่วยตรวจสอบ
สร้างรัฐเปิดเผย (Open government)
ที่เปิดข้อมูลรัฐทั้งระบบ เพราะเมื่อประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลรัฐได้ทั้งระบบ ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องการใช้งบประมาณ หรือการใช้จ่าย
ของภาครัฐ ประชาชนย่อมเป็นผู้จับโกงได้ด้วย
ตนเอง และปัญหาการทุจริตก็จะลดลงไป
นอกจากนี้ เพื่อเป็นพื้นฐานของความโปร่งใส
ในภาครัฐ กระบวนการท�ำงานของภาครัฐ ต้อง

ต้องมีการแก้ไขกฎหมายที่ปิดปาก
ประชาชน
ไม่ว่าจะเป็น พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์หรือกฎหมาย
หมิ่นประมาท เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การตั้งค�ำถามและตรวจสอบภาครัฐได้มากขึ้น
โดยก�ำหนดข้อยกเว้นส�ำหรับในกรณีที่การ
ออกมาพูดเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ และ
ต้องเปิดช่องให้มีการยุติคดีได้โดยเร็ว
ให้ประชาชนร่วมออกแบบการใช้
งบประมาณ
ประชาชนควรเลือกได้ว่า ต้องการให้เงินภาษี
จะถูกน�ำไปใช้ในเรื่องใดผ่านช่องทางการยื่น
แบบภาษีในแต่ละปี และประชาชนต้องมีส่วน
ร่วมในการเลือกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ของตนจะใช้งบประมาณเพื่อพัฒนาใน
โครงการใด
การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คุ้มครองเสรีภาพใน
การตรวจสอบ และให้ประชาชนก�ำหนดการใช้
เงินภาษีได้ด้วยตัวเอง จะท�ำให้ประเทศไทยยก
ระดับความโปร่งใส และสามารถแก้ปัญหา
คอร์รัปชั่นได้อย่างแท้จริง

• เปิดเผยข้อมูลทุกระดับ เปิดตั้งแต่เริ่มต้น
• .มีการอ�ำนวยความสะดวกให้ข้อมูลภาครัฐ
สืบค้นได้ง่ายผ่านระบบออนไลน์
• ต้องไม่มีกระบวนการขอข้อมูลที่ซับซ้อน
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9

ธัญญ์วาริน สุ ขะพิ สิษฐ์
คนที่อยากเห็นคนเท่ากัน และผู้ก�ำกับหนังที่ได้รบ
ั ผลก
ระทบจากกฏหมายปิดกั้นเสรีภาพ
ผู้สมัคร ส.ส. พรรคอนาคตใหม่

โอบรับความหลากหลาย
เคารพความแตกต่าง
ศักดิศ
์ รีคนต้องเท่าเทียม

พรรคอนาคตใหม่เสนอ 2 แนวนโยบายหลักมีเป้าหมายเพื่ อโอบรับความ
หลากหลาย ให้ทุกคนสามารถด�ำรงชีวต
ิ ได้อย่างศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน
•

•
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ยืนยันสิทธิพื้นฐานของคนในสังคม ทั้งสิทธิของคนพิการที่สามารถเดินทางและด�ำรง
ชีวิตได้อย่างอิสระ ผ่านการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design) สิทธิของผู้มี
เชื้อเอชไอวีในการเข้าท�ำงานได้โดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติ สิทธิของคนหลากหลายเพศ
ในการแต่งงานอย่างเท่าเทียม
เปิดเสรีภาพในการแสดงออกทางวัฒนธรรมด้วยการ ยกเลิกกฎหมายที่ปิดกั้น
เสรีภาพ และจัดตั้งกองทุนส่งเสริมพื้นที่ในการแสดงออกทางศิลปวัฒนธรรมที่หลาก
หลาย

เสรีภาพในการแสดงออกทางความคิดใน
สังคมไทยมักถูกจ�ำกัด โดยเฉพาะภายใต้การ
ปกครองระบอบเผด็จการ ท�ำให้ผู้คนไม่
สามารถคิดและสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมี
อิสระในประเทศนี้
เราทุกคนถูกสอนให้คิดแบบเดียวกันทั้งที่
ความจริงแล้วมนุษย์แต่ละคนมีความแตกต่าง
หลากหลาย วิธีคิดเช่นนี้ท�ำให้ศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ของผู้แตกต่างหลากหลายไม่ถูก
เคารพ ทั้งการบังคับให้กลุ่มหลากหลายทาง
เพศต้องเข้าตรวจกับจิตแพทย์เพื่อขอใบรับ
รองแพทย์ในการเกณฑ์ทหาร การมี พรบ.
ชีวิตคู่ ที่ดูเหมือนจะช่วยเอื้ออ�ำนวยต่อชีวิตคน
มีเพศหลากหลาย แต่ก็เป็นการจัดประเภท
เฉพาะว่าคนกลุ่มนี้ต่างจากคนปกติ

ออกแบบสั งคมเพื่ อทุกคน
การออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design)
คือ การออกแบบสังคมให้เอื้อต่อการใช้ชีวิต
อย่างมีอิสระและเท่าเทียมของทุกคน ซึ่งรวม
ถึงคนชรา ผู้พิการ หรือผู้เจ็บป่วยที่มีอุปสรรค
ต่อการเคลื่อนไหวให้สามารถใช้ได้
กระบวนการออกแบบต้องมีส่วนร่วมจากทั้ง
หน่วยงานรัฐ เอกชน และผู้ใช้งาน เพื่อร่วมกัน
ก�ำหนดมาตรฐานการออกแบบสิ่งปลูกสร้าง
และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในชีวิตประจ�ำวัน
เพื่อทุกคน แล้วจึงส่งเสริมให้องค์กรปกครอง
ท้องถิ่นน�ำแบบไปใช้
เพื่อให้เกิดการออกแบบเพื่อทุกคนเกิดขึ้น
พรรคอนาคตใหม่มีแนวทาง คือ

รัฐและสังคมไทยยังละเลยคนบางกลุ่มจาก
สังคม เช่น คนพิการ คนมีเชื้อ HIV คนไร้
สัญชาติ ผู้ต้องขัง ท�ำให้สิทธิของคนเหล่านี้ถูก
ลิดรอน

• บังคับใช้พ.ร.บ.ควบคุมอาคารอย่างจริงจัง
เพื่อปรับเปลี่ยนแบบการก่อสร้างสาธารณะ
และก�ำหนดมาตรฐานความปลอดภัยในการ
ออกแบบ

พรรคอนาคตใหม่ปรารถนาให้มนุษย์ทุกคนใน
สังคมไทยสามารถอยู่ร่วมกันด้วยการเคารพ
ความแตกต่าง และโอบรับความหลากหลาย
นโยบายของเราจึงมุ่งน�ำพาสังคมไทยให้ไปสู่
การอยู่ร่วมกันด้วยความเท่าเทียม โดย
นโยบายหลัก 2 เรื่องเพื่อรับรองสิทธิ และเปิด
พื้นที่เสรีภาพ คือ

• มีการอุดหนุนงบประมาณในการให้องค์กร
ปกครองท้องถิ่นร่วมกันเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาพื้นที่ สาธารณะ
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• ปรับปรุงการขนส่งสาธารณะทั้งส่วนของ
โครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการ

นโยบายวัฒนธรรมหลากหลาย
สร้างไทยเท่าทันโลก

• ก�ำหนดมาตรฐานการออกแบบในการใช้
เทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงได้

เพื่อเปิดพื้นที่เสรีภาพและสะท้อนวัฒนธรรม
อันหลายหลาก พรรคอนาคตใหม่มุ่งผลักดัน

นอกจากการออกแบบสิ่งที่เป็นการเข้าถึงทาง
กายภาพเพื่อทุกคนแล้ว เราควรออกแบบ
สังคมเพื่อทุกคนด้วย โดยเราจะผลักดัน

• ยกเลิกกฎหมายและนโยบายที่ปิดกั้น
เสรีภาพในการแสดงออกและสร้างสรรค์ เช่น
พ.ร.บ. ภาพยนตร์และวิดิทัศน์ พ.ศ. 2551

• รับรองการเข้าถึงการศึกษาและการจ้างงาน

• จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการผลิตผลงานจาก
ความคิดสร้างสรรค์ โดยมีการสนับสนุนงบ
ประมาณครอบคลุมการสร้างสรรค์งานที่ผ่าน
การคัดเลือกได้ทั้งหมด และเป็นการให้ทุน
แบบครบวงจร โดยเมื่อสร้างงานแล้วก็ต้องมี
งบประมาณในการเผยแพร่ สร้างเวที เปิด
พื้นที่ให้ผลงานนั้นได้เข้าถึงประชาชน

ของคนพิการ ออกแบบการศึกษาให้ทุกคน
สามารถเรียนร่วมกัน และต่อยอดให้มีการจ้าง
งานอย่างเป็นธรรม รวมทั้งต้องมีสวัสดิการ
ถ้วนหน้าส�ำหรับเด็กพิการเพื่อให้เด็กพิการมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

• ยกเลิกการตรวจเลือดเอชไอวีก่อนหรือ

ระหว่างการท�ำงานหรือเรียน เพราะการติดเชื้อ
เอชไอวีไม่ต่างกับการเจ็บป่วยโรคอื่นๆ ที่
สามารถรับการรักษาและใช้ชีวิตอย่างปกติใน
สังคม

• รับรองการแต่งงานที่เท่าเทียม โดยการแก้

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวข้อง
กับการสมรส จากที่เขียนว่าให้การสมรสเป็น
เรื่องระหว่างเพศชายและหญิง ให้เป็นการ
สมรสระหว่าง บุคคลกับบุคคล ไม่ว่าบุคคลนั้น
จะมีเพศใดหรือ รสนิยมทางเพศแบบใดก็
สามารถแต่งงานกันได้อย่างถูกต้องตามกฏ
หมาย
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พรรคอนาคตใหม่ ต้องการเห็นสังคมที่คนทุก
คนมีความเสมอภาค มีเสรีภาพทางความคิด มี
พื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมอัน
หลากหลายซึ่งกัน เราอยากเห็นอนาคตที่ทุก
คน ไม่ว่าจะเป็นเพศ อัตลักษณ์ หรือแตกต่าง
หลากหลายแบบใด ทุกคนคือ “มนุษย์” ที่มี
ศักดิ์ศรีอย่างเท่าเทียมกัน
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นิติพล ผิวเหมาะ
ทนายความด้านอนุรก
ั ษ์สัตว์และสิ่งแวดล้อม
ผู้สมัคร ส.ส. พรรคอนาคตใหม่

10

จัดการสิ่ งแวดล้อมยั่งยืน
ลดพลาสติก คัดแยก
เพื่ อสร้างเศรษฐกิจจากขยะ

พรรคอนาคตใหม่เสนอแนวนโยบายจัดการขยะอย่างยั่งยืน
•

•
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เสนอแผนยกเลิกและเก็บภาษีจากพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (Single-use Plastic)
ส่งเสริมการคัดแยกขยะจากต้นทาง สร้างมูลค่าจากขยะที่รีไซเคิลได้ การท�ำปุ๋ยจาก
ขยะ และเชื้อเพลิงจากขยะ (RDF)
ตั้งกองทุน EIA เพื่อจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโรงงานอุตสาหกรรม โดย
กองทุนท�ำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างบริษัทผู้ท�ำโครงการ และบริษัทที่ปรึกษา เพื่อ
ให้การประเมินโปร่งใส

คนไทยสร้างขยะคนละกว่า 1 กิโลกรัมในแต่ละ
วัน และมีปัญหาขยะตกค้าง ที่ยิ่งวันจะกลาย
เป็นวิกฤตในหลายเมืองทั่วประเทศ ขยะที่
ตกค้างยังถูกชะให้ลงไปอยู่ในทะเล ท�ำให้
ประเทศไทยติดอันดับ 6 ประเทศที่มีขยะใน
ทะเลมากที่สุด กว่าครึ่งเป็นขยะพลาสติก
นอกจากนี้ ปัญหาขยะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่
เห็นได้ชัดในหลายพื้นที่ เช่น ในกรุงเทพฯ
ขยะพลาสติกเป็นสาเหตุใหญ่ที่ท�ำให้ท่อน�้ำอุด
ตันเกิดน�้ำท่วมขัง หรือในพื้นที่ท่องเที่ยวกรณี
เกาะสมุย ที่มีขยะตกค้างจนเข้าขั้นวิกฤต
พรรคอนาคตใหม่ตั้งเป้าหมายในการจัดการ
ขยะอย่างยั่งยืน โดยการสร้างขยะให้น้อยที่สุด
จึงขอเสนอนโยบายเพื่อจัดการขยะดังนี้
ลดการใช้พลาสติก โดยการเก็บ
ภาษี-เลิกใช้พลาสติกใช้ครัง
้ เดียว
ภายใน 4 ปี แบ่งตามความยากง่ายใน
การน�ำไปรีไซเคิล และการหาวัสดุทดแทน
โดยกลุ่มที่จะยกเลิกก่อน เช่น ถุงพลาสติกหู
หิ้วแบบบาง ภาชนะอาหารจากโฟม เป็นต้น

ส่ งเสริมการคัดแยกจากต้นทาง
เพิ่ มสั ดส่ วนการน�ำขยะไปใช้ซ้ำ� และ
รีไซเคิล เพื่อลดขยะที่จะต้องน�ำไปเผาและ
ฝังกลบให้น้อยที่สุด และเพื่อให้ได้ขยะที่อยู่ใน
สภาพที่เหมาะส�ำหรับการน�ำไปใช้เป็นเชื้อ
เพลิงจากขยะ โดยกระบวนการเผา และการ
ฝังกลบจะต้องได้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ก่อให้
เกิดผลกระทบกับสภาพแวดล้อมน้อยที่สุด
โดยตั้งเป้าหมายลดปริมาณขยะที่ก�ำจัดอย่าง
ไม่ถูกต้องให้หมดไปภายใน 3 ปี
สร้างฐานข้อมูลขยะภาคอุตสาหกรรม
ต้องถูกก�ำจัดอย่างถูกต้อง ผ่านระบบ
เก็บข้อมูลขยะอุตสาหกรรม มีการติดตั้งระบบ
GPS กับรถบรรทุกขยะ ที่จะท�ำให้การติดตาม
เป็นไปได้จริง
สร้างเศรษฐกิจจากขยะ เมื่อสามารถ
คัดแยกขยะอย่างมีประสิทธิภาพจะสามารถ
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ สร้างแรงจูงใจใน
การคัดแยกในครัวเรือน เช่น การแยกขยะที่
น�ำไปรีไซเคิลได้ สามารถน�ำไปขายได้ในราคา
5-15 บาทต่อกก. ขยะอินทรีย์ เช่น เศษ
อาหาร สามารถน�ำไปผลิตปุ๋ยอินทรีย์หรือดิน
เกษตร 2-5 บาทต่อกก. ส่วนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีขยะมากพอ สามารถลงทุน
โรงงานผลิตเชื้อเพลิงจากขยะแบบที่มีคุณภาพ
ดี ซึ่งสามารถน�ำไปขายได้ มูลค่าประมาณ
550-1,600 บาทต่อตัน
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นโยบายกองทุนสิ่ งแวดล้อมเพื่ อ
ประเมินสิ่ งแวดล้อมอย่างเป็นธรรม
การพัฒนาเศรษฐกิจที่ผ่านมา ขาดความสมดุล
ในการส่งเสริมอุตสาหกรรม และการรักษาสิ่ง
แวดล้อม เนื่องจากรัฐขาดมาตรการที่เข้มแข็ง
ในการควบคุมมลพิษจากอุตสาหกรรม จนเกิด
การปนเปื้อนในอากาศ และแหล่งน�้ำในชุมชน
ท�ำให้ชุมชนเกิดความหวาดกลัว และไม่ไว้
วางใจโรงงานอุตสาหกรรม เห็นได้จาก
ปรากฏการณ์ที่ประชาชนชุมนุมประท้วง
คัดค้านการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้า และโรงงาน
อุตสาหกรรมอยู่เป็นระยะๆ
พรรคอนาคตใหม่เชื่อว่า การพัฒนา
อุตสาหกรรม และการรักษาสภาพแวดล้อม
ชุมชนนั้นสามารถอยู่ร่วมกันได้ แต่ต้องมีความ
สมดุล และเป็นธรรม เพื่อสร้างความเชื่อใจ
ของชุมชนกลับคืนมา เราจะให้ความส�ำคัญกับ
การป้องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษ ด้วยการ
ออกกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่ทันสมัย และเท่า
ทันต่อสถานการณ์ มีการบังคับใช้อย่าง
เข้มงวด
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ปัญหาหนึ่งในกระบวนการการประเมินผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม คือบริษัทผู้ท�ำโครงการ
เป็นผู้จ้างบริษัทประเมินท�ำ EIA ซึ่งอาจก่อให้
เกิดแรงจูงใจในการบิดเบือนผลการประเมิน
และที่ส�ำคัญ ยังขาดการติดตามประเมินผลก
ระทบหลังการเกิดโครงการ หรือกลไกการ
เยียวยาที่เป็นระบบ
พรรคอนาคตใหม่ขอเสนอนโยบายจัดตั้ง
กองทุนเพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และการท�ำประกันสิ่งแวดล้อม โดยกองทุนจะ
ท�ำหน้าที่เป็นตัวกลางให้เกิดการประเมินสิ่ง
แวดล้อมที่เป็นกลาง และเป็นธรรม
กองทุนจะเก็บค่าบริการประเมินผลกระทบจาก
บริษัทผู้ท�ำโครงการ และเป็นผู้ว่าจ้างบริษัทที่
ปรึกษาที่มาท�ำหน้าที่ประเมินผลกระทบ โดย
ผลการประเมินจะถูกน�ำไปใช้ในการค�ำนวณ
เบี้ยประกัน เพื่อชดเชย เยียวยา ให้กับรัฐหรือ
ชุมชน ในกรณีที่บริษัทผู้ท�ำโครงการสร้างผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม
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พล.ท.พงศกร รอดชมภู
นายทหารฝ่ายประชาธิปไตย
รองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่

11

ปฏิรูปกองทัพ ลดนายพล
ละอาวุธ เลิกเกณฑ์ทหาร

แผนการปฏิรูปกองทัพของพรรคอนาคตใหม่จะ
•
•
•
•
•
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ยืนยันหลักการกองทัพต้องอยู่ใต้รัฐบาลพลเรือน ด้วยการเปลี่ยนมาใช้ระบบ
เสนาธิการร่วม
ลดขนาดกองทัพให้เล็กลง และทันสมัยขึ้น โดยลดจ�ำนวนก�ำลังพลลง 40% และลด
อัตรานายพลลงเหลือ 1 ใน 4
ยกเลิกการเกณฑ์ทหารและเปลี่ยนเป็นระบบสมัครใจ
ลงทุนในงานวิจัยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
ให้อ�ำนาจการจัดซื้อจัดจ้างขนาดใหญ่ของกองทัพมาอยู่กับกระทรวงกลาโหม

ปัญหาทหารแทรกแซงการเมืองไทยมีมานาน
โดยนับแต่การเปลีย่ นแปลงการปกครอง
ประเทศไทยมีรฐั ประหาร 13 ครัง้ กบฏ 11 ครัง้
และทหารเข้ามามีบทบาททางการเมืองตลอด
ท�ำให้เราอยูใ่ นยุคทีเ่ ป็นประชาธิปไตยเต็มใบ
แค่เพียง 10 ปี
ประวัตศ
ิ าสตร์ได้พสิ จู น์ให้เห็นแล้วว่าการ
ปกครองภายใต้ระบอบทหารท�ำให้ระบอบ
ประชาธิปไตยไม่พฒ
ั นา ในขณะทีก่ องทัพกลับ
เพิม่ ส่วนแบ่งอ�ำนาจและทรัพยากรของตนเอง
เห็นได้จาก พ.ร.บ.ระเบียบราชการกระทรวง
กลาโหม พ.ศ. 2551 ทีก่ ำ� หนดให้การออก
กฎหมายใดก็ตามทีเ่ กีย่ วข้องกับกองทัพต้อง
ผ่านสภากลาโหมทีเ่ ป็นตัวแทนจากกองทัพ
เพื่อยุติวงจรรัฐประหาร เปลี่ยนให้กองทัพเป็น
ทหารอาชีพ และน�ำกองทัพออกจากการเมือง
พรรคอนาคตใหม่มีข้อเสนอดังต่อไปนี้

ปฏิรูปกองทัพ ทหารต้องอยู่ใต้
รัฐบาลพลเรือน
พรรคอนาคตใหม่จะปฏิรูปกองทัพ โดยยึด
หลักการรัฐบาลพลเรือนอยู่เหนือทหาร เริ่ม
จากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบังคับบัญชา
จากระบบผู้บัญชาการเหล่าทัพ มาเป็นระบบ
เสนาธิการร่วม ซึ่งประกอบไปด้วยเสนาธิการ
ทหารจากเหล่าทัพต่างๆ โดยมีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมเป็นเป็นประธาน เพื่อให้
กระบวนการตัดสินใจต้องยึดโยงกับรัฐบาล
พลเรือน และมีความรับผิดรับชอบต่อรัฐสภา
ปรับอ�ำนาจในการตัดสินใจ
นอกจากนี้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ
ต้องเป็นไปตามระเบียบกฎหมายจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ ในกรณีที่ใช้งบประมาณสูง จ�ำเป็นต้อง
ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี และมี
กระบวนการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เทียบเท่า
นานาอารยะประเทศ

ลดนายพลที่ไม่จำ� เป็น เลิกการเกณฑ์
ทหาร เปลี่ยนให้กองทัพเป็นทหาร
อาชีพ
ลดขนาดกองทัพให้เล็กลง 40% ด้วยการปรับ
โครงสร้างด้านก�ำลังพล โดยการลดอัตรา
ก�ำลังพลลงจาก 330,000 นายเหลือ
170,000 นาย แต่ให้มีคุณภาพและทันสมัย
ขึ้น และลดอัตรานายพลลงเหลือ 1 ใน 4 จาก
อัตรานายพลจาก 1,600 นาย เหลือ 400
นาย โดยอิงโครงสร้างนายพลของ
สหรัฐอเมริกา
นอกจากนี้ พรรคอนาคตใหม่เสนอให้ยกเลิก
ระบบเกณฑ์ทหาร ยกเว้นกรณีสงคราม และ
เปลี่ยนมาใช้ระบบสมัครใจ โดยมีสัญญาจ้าง 5
ปี เพื่อฝึกเป็นทหารอาชีพ ได้ค่าตอบแทนสูง
และสวัสดิการเป็นธรรม มีเส้นทางก้าวหน้าใน
อาชีพ และได้รับการปฏิบัติตามหลักสิทธิ
มนุษยชน
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เสริมงบวิจย
ั เทคโนโลยี และ
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
พรรคอนาคตใหม่เห็นถึงความส�ำคัญของความ
มั่นคงทางทหาร เพื่อให้กองทัพมีความทันสมัย
มีประสิทธิภาพ และความคล่องตัว เน้นการรบ
ที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง เพราะการรบในสมัย
ปัจจุบัน ไม่จ�ำเป็นต้องใช้ก�ำลังพลขนาดใหญ่
อีกต่อไป แต่เป็นการต่อสู้ในเชิงยุทธวิธี และ
ยุทโธปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ส่งเสริม
การวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี โดยสถาบัน
เทคโนโลยีป้องกันประเทศ
ยุติระบบอุปถัมภ์ เส้ นสายในกองทัพ
ทหารต้องออกจากบอร์ดรัฐวิสาหกิจที่ไม่
เกี่ยวข้องกับความมั่นคงและคณะกรรมการ
นโยบายต่างๆ ระดับชาติที่เป็นการแทรกแซง
ทางการเมือง การปกครอง
ระบบการแต่งตั้งโยกย้ายทหารด้วยระบบ
คุณธรรม หมายถึง ผ่านประวัติและบันทึก
ความเข้มแข็งทางร่างกาย จิตวิทยา ความรู้
เปลี่ยนจากสัญญาตลอดชีพเป็นสัญญา 5 ปี
และต้องมีการทดสอบสมรรถนะเสมอ
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ปิยบุตร แสงกนกกุล
่ นแปลง
นักกฎหมายผู้อยากเห็นความเปลีย
เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่

12

คืนประชาธิปไตย
และสิ ทธิมนุษยชน

การแทรกแซงโดยทหารและการปกครองในระบอบเผด็จการท�ำให้
กระบวนการประชาธิปไตยหยุดชะงัก และเป็นต้นเหตุของความตกต่�ำ
ทางเศรษฐกิจ การเมือง และสั งคม ดังนั้น พรรคอนาคตใหม่ต้องการ
“ปักธงประชาธิปไตย” และ “คืนความปกติ” สู่ สังคมไทยด้วยการ
•
•
•
•
•
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จัดการ “มรดกบาป” คสช.
ทวงคืนสิทธิและเสรีภาพให้กลับมาเป็นของประชาชน
ป้องกันมิให้รัฐประหารกลับมาได้อีก
เขียนรัฐธรรมนูญของประชาชน ลบล้างผลพวงรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557
ให้สัตยาบันธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศ 2002

“ทหาร” เป็นเหตุให้ประชาธิปไตย
ไทยไปไม่ถึงไหน
ตัง้ แต่การรัฐประหารโดยทหารครัง้ แรกในปี
พ.ศ. 2490 ประเทศไทยก็ตกอยูใ่ นวังวนของ
การแทรกแซงโดยทหาร โดยมีการรัฐประหาร
กว่า 10 ครัง้ ฉีกแล้วเขียนรัฐธรรมนูญใหม่รวม
กัน 12 ฉบับ ท�ำให้พฒ
ั นาการของการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยหยุดชะงัก
ถึงแม้วา่ ประเทศไทยเคยเข้าใกล้ระบอบ
ประชาธิปไตยมากทีส่ ด
ุ ในช่วงหลังเหตุการณ์
ลุกฮือของประชาชนปี พ.ศ. 2535 ทีท
่ ำ� ให้เกิด
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ทีไ่ ด้รบ
ั การขนานนาม
ว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน แต่อำ� นาจ
สูงสุดของประชาชนก็ถกู บัน
่ ทอนบอนไซลง
ในการรัฐประหาร 2549 ซึง่ เป็นจุดเริม่ ต้นของ
วิกฤตทศวรรษทีส่ ญ
ู หายของประเทศไทย
ความตกต�ำ่ ทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม
ภายใต้การปกครองตลอด 4 ปี ของ คสช.
ท�ำให้เราเห็นว่าการปกครองโดยทหารไม่ใช่
ทางออกของประเทศไทย ทางออกของ
ประเทศไทยมีเพียง “การปักธงประชาธิปไตย”
บนแผ่นดินไทยอีกครัง้ เท่านัน
้

จัดการมรดกบาป คสช. คืนสิ ทธิ
เสรีภาพประชาชน ป้องกันวงจร
รัฐประหารมิให้เกิดซ้�ำ
เส้นทางในการในการคืนประชาธิปไตยของ
พรรคอนาคตใหม่ ได้แก่
1. จัดการ “มรดกบาป” คสช.
• ทบทวน แก้ไข ยกเลิก ประกาศ คสช. ค�ำ
สั่ง คสช. และค�ำสั่งหัวหน้า คสช.
• ยกเลิกมาตรา 279
• ยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูป
• ทบทวนพระราชบัญญัติที่ออกมาโดยสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ
• แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 2560 เพื่อ
ก�ำหนดให้มีการจัดท�ำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้ง
ฉบับ
• ยุติคดีความและนิรโทษกรรมใน “คดี
การเมือง” ที่เกิดจากระบอบ คสช.
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2. การทวงคืนสิทธิและเสรีภาพให้
กลับมาเป็นของประชาชน

3. การป้องกันมิให้รฐ
ั ประหารกลับ
มาได้อีก

•

•

•

•

แก้ไขกฎหมายทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการใช้
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
แก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกีย่ วกับความ
มัน
่ คงทัง้ ระบบวิธกี าร ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล สามารถบริหารราชการ
ในสถานการณ์จำ� เป็นและวิกฤติได้
พร้อมๆกับการคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล
ผูกมัดและปฏิบต
ั ต
ิ ามข้อตกลงระหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

•

•

•
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ปฏิรูปกองทัพให้ทันสมัยและสอดคล้อง
กับประชาธิปไตย สถาปนาหลักรัฐบาล
พลเรือนจากการเลือกตั้งอยู่เหนือทหาร
ปฏิรูประบบศาลให้สอดคล้องกับ
ประชาธิปไตย ศาลต้องเป็นองค์กรที่
พิทักษ์ประชาธิปไตย มิใช่พิทักษ์
รัฐประหาร
บัญญัติให้บุคคลผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นผู้
เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาในความผิดฐานกบฏ
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 113
บัญญัติให้มีระบบวิธีพิจารณาคดีแบบเร่ง
ด่วนในความผิดฐานกบฏตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 113 และศาลต้อง
พิจารณาพิพากษาให้แล้วเสร็จภายใน 24
ชั่วโมง

4. เขียนรัฐธรรมนูญของประชาชน
การลบล้างผลพวงรัฐประหาร
22 พฤษภาคม 2557
จัดท�ำรัฐธรรมนูญใหม่โดยให้ประชาชนออกเสียง
ประชามติในขัน
้ ตอนสุดท้าย โดยมีบทบัญญัตใิ น
ส่วนทีว่ า่ ด้วยการลบล้างผลพวงรัฐประหาร
22 พฤษภาคม 2557 และการต่อต้านการแย่ง
ชิงอ�ำนาจสูงสุดของประชาชน ดังนี้
•

•

•

ประกาศให้รฐั ประหาร 22 พฤษภาคม
2557 ถือว่าไม่เคยเกิดขึน
้ และไม่เคยมีผล
ในทางกฎหมาย และประกาศให้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ชัว่ คราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 48
(บทบัญญัตน
ิ ริ โทษกรรมให้กบ
ั รัฐประหาร
22 พฤษภาคม 2557) เสียเปล่าและถือว่า
ไม่เคยเกิดขึน
้ และไม่เคยมีผลในทาง
กฎหมาย
บัญญัตใิ ห้ปวงชนชาวไทยมีสท
ิ ธิและ
หน้าทีใ่ นการต่อต้านโดยวิธกี ารใดๆต่อ
การแย่งชิง (usurpation) อ�ำนาจสูงสุด
ของประชาชน
บัญญัติให้การแย่งชิงอ�ำนาจสูงสุดของ
ประชาชนเป็นความผิดอาญา ภายหลัง
การรื้อฟื้นอ�ำนาจที่ชอบธรรมกลับมาได้
แล้ว ก็ให้ด�ำเนินคดีต่อบุคคลที่แย่งชิง
อ�ำนาจสูงสุดของประชาชนดังกล่าว โดย
ให้อายุความเริ่มนับตั้งแต่มีการรื้อฟื้น
อ�ำนาจอันชอบธรรมนั้น

5. ให้สัตยาบันธรรมนูญกรุงโรมว่า
ด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศ 2002
เราจะลงนามให้สต
ั ยาบรรณในธรรมนูญกรุง
โรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศ ศาล
อาญาระหว่างประเทศเกิดขึน
้ มาเพือ่ ป้องกันไม่
ให้รฐั ละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อคนของตนเอง
อย่างร้ายกาจและรุนแรง จากนัน
้ ก็ใช้
วัฒนธรรมแบบพ้นผิด นิรโทษกรรมให้ตวั เอง
การลงนามในสัตยาบันจะช่วยลดการละเมิด
สิทธิมนุษยชนของรัฐบาล เนือ่ งจากรัฐบาลอาจ
ถูกด�ำเนินคดีในศาลอาญาระหว่างประเทศได้

คืนภาวะปกติ ต้องอาศัยพลังประชาชน
สิง่ เหล่านีจ้ ะเกิดขึน
้ ได้ตอ้ งการมากกว่าแค่เสียง
ในสภา แต่ตอ้ งการฉันทามติของสังคม พรรค
อนาคตใหม่ขออาสาเป็น “กองหน้า
ประชาธิปไตย” ทีเ่ ริม่ ต้นเสนอสิง่ เหล่านี้ เพือ่
หวังว่าในอนาคตภาคส่วนต่างๆ ในสังคมจะ
ร่วมกัน “คืนภาวะปกติ” กลับสูส่ งั คมไทย
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