


พร้อมชน  





ที่่�ผ่่านมาภาครัฐัรัวมถึึงกรุังเที่พมองคนไม่เที่่ากัน
ปััญหาของแต่่ละคนจึึงม่ความสำำาคัญไม่เที่่ากันต่ามไปัด้้วย
ปััญหาของผ่้้ม่อำานาจึและนายทีุ่นเปั็นปััญหาสำำาคัญที่่�ได้้รับัการับรักิารัอย่างด่้
ในขณะที่่�ปััญหาของปัรัะชาชนคนธรัรัมด้ากลับถึ้กละเลย
แที่บไม่ม่หน่วยงานไหนให้ความสำนใจึ
 
“เมืองที่่�คนเที่่ากัน” จึะที่ำาให้ปััญหาของทีุ่กคนได้้รับัการัด้้แลอย่างเที่่าเที่่ยมกัน
 
เพื�อที่่�จึะสำรัา้งเมืองที่่�คนเที่่ากันให้สำำาเรัจ็ึลุล่วง 
ผ่้้ว่า กที่ม. จึำาเปั็นต่้องกล้าชนแที่นปัรัะชาชน
ไม่เช่นนั�นปััญหาทีุ่กอย่างก็จึะไม่ได้้รับัการัแก้ไขอย่างที่่�เปั็นอย้่ทีุ่กวันน่�

หากผ่้้ว่า กที่ม. ไม่กล้าชนกับนายทีุ่นโรังกำาจึัด้ขยะที่่�ม่สำายสำัมพันธแ์นบแน่น
กับ คสำช. เรัาก็จึะไม่สำามารัถึแก้ไขปััญหากลิ�นเหม็นให้กับชุมชนโด้ยรัอบ
 
หากผ่้้ว่า กที่ม. ไม่กล้าชนกับเหล่าผ่้้รับัเหมาที่่�ก่อสำรัา้งเกินกำาหนด้รัะยะเวลา 
หรัอืไม่กล้าด้ำาเนินการัปัรับัค่าก่อสำรัา้งล่าช้า เพรัาะเหตุ่ผ่ลที่่�พวกเขา
เปั็นทีุ่นขนาด้ใหญ่ที่่�ม่สำายสำัมพันธอ์ันด่้กับรัฐับาลทีุ่กยุคทีุ่กสำมัย
ปััญหาการัก่อสำรัา้งที่่�ไม่ว่าผ่่านไปันานเที่่าไรัก็ไม่เสำรัจ็ึเสำ่ยที่่ก็จึะไม่ม่วันหมด้ไปั
 

ทำ�ไมเร�ต้องสร�้ง

“เมืองท่ีคนเท่�กัน” ?

“พร้อ้มชนกับัต้น้ต้อของปัญัหาเพ่�อสร้า้งเมอ่งที่่�คนเที่า่กันั” 
ค่อหัวใจของข้อเสนอของผมและพร้ร้คกั้าวไกัล
เพ่�อเปัล่�ยนกัรุ้งเที่พ



หากผ่้้ว่า กที่ม. ไม่กล้าชนกับนายทีุ่นห้างสำรัรัพสำินค้าที่่�
ผ่ลิต่ขยะปัรัมิาณมหาศาลแต่่จึ่ายค่าจึัด้การัขยะเพ่ยงไม่ก่�หมื�นบาที่ 
เรัาก็จึะต่้องใช้ภาษ่ีปัรัะชาชนมาโอบอุ้มค่ากำาจึัด้ขยะให้กับนายทีุ่นต่่อไปั
 
หากผ่้้ว่า กที่ม. ไม่กล้าชนกับผ่้้ที่่�ได้้รับัปัรัะโยชน์จึากการัขยายสำัมปัที่าน
รัถึไฟฟ้าสำายสำ่เข่ยวเสำ้นหลัก ซึ่ึ�งจึะที่ำาให้รัถึไฟฟ้าเสำ้นหัวใจึของกรุังเที่พต่กอย้่
ในมือนายทีุ่นไปัจึนถึึงปัี 2602 ปัรัะชาชนก็ต่้องที่นอย้่กับรัาคาค่าโด้ยสำารั
รัถึไฟฟ้าที่่�แพงเช่นน่�ไปัอ่ก 30 ปัี
 
ที่ั�งหมด้น่�เปั็นเพ่ยงไม่ก่�ต่ัวอย่างของเหตุ่ผ่ลที่่�ที่ำาไมผ่้้ว่า กที่ม. จึึงจึำาเปั็นต่้อง
กล้าชนกับเหล่าผ่้้ม่อำานาจึและนายทีุ่นเพื�อปักปั้องผ่ลปัรัะโยชน์ของปัรัะชาชน 
เพรัาะหากผ่้้ว่า กที่ม. เลือกที่่�จึะอย้่เฉยอย้่เปั็น
เรัาจึะไม่สำามารัถึสำรัา้งกรุังเที่พที่่�ด่้กว่าน่�ได้้เลย
 
มารัว่มกันเปัล่�ยนกรุังเที่พ “เมืองต่้องคำาสำาปั” 
ให้กลายเปั็นเมืองที่่�เต่็มไปัด้้วยความหวัง

มารัว่มกันสำรัา้งกรุังเที่พ “เมืองที่่�คนเที่่ากัน” 
ไปัพรัอ้มกันกับผ่มและพรัรัคก้าวไกล

วิโร้จน์ ลักัขณาอดิศร้
ม่นาคม 2565

ทำ�ไมเร�ต้องสร�้ง

“เมืองท่ีคนเท่�กัน” ?



สวัสดิก�รคนเมือง
โอบอุม้เด็ก คนชรา ผู้พิการ

เร้าโอบอุ้มไม่มากัพอ ไม่ใช่ว่าเร้าที่ำาไม่ได้
เร้าที่ำาได้แต้่ไม่ที่ำา

เด็้ก ผ่้้สำ้งวัย คนพิการัจึำานวนมาก
ไม่ม่อะไรัรัองรับัเมื�อล้มลง 
โด้ยเฉพาะในภาวะวิกฤต่ กลุ่มคนที่่�
เปัรัาะบางเหล่าน่� จึะยิ�งใช้ช่วิต่อย่าง
ยากลำาบากยิ�งขึ�น
 
เด็้กเล็กจึำานวนมากในกรุังเที่พ
เกดิ้มาในครัอบครัวัยากจึน
ไม่ม่แม้แต่่เงินซึ่ื�ออาหารั
ที่่�ม่สำารัอาหารัเพ่ยงพอให้พวกเขา
เต่ิบโต่ขึ�นมาได้้อย่างสำมวัย
 

สำำาหรับัผ่้ส้ำง้วยั ในภาวะปักติ่ก็หางาน
เล่�ยงช่พต่นเองได้้ยากมากอย้่แล้ว
เมื�อเกิด้วิกฤต่อย่างเช่นทีุ่กวันน่�
ความลำาบากที่่�วา่นั�นจึงึที่วค้่ณขึ�นไปัอก่

สำ่วนคนพิการัในกรุังเที่พต่อ้งต่่อสำ้้
ดิ้�นรันหนักกว่าคนที่ั�วไปัเปั็นอย่างมาก 
สำาธารัณป้ัโภคขั�นพื�นฐานที่่�เรัาม่
ก็ถึ้กออกแบบมา โด้ยไม่เคยคำานึง
ถึึงพวกเขา
 
เรัาจึะปัล่อยให้คนในกรุังเที่พดิ้�นรัน
แบบน่�ต่่อไปั หรัอืจึะจึัด้สำรัรัที่รัพัยากรั
เพื�อช่วยโอบอุ้มให้ช่วิต่พวกเขาด่้ขึ�น? 
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เพิ�มเงินสำวัสำดิ้การัให้กับ
คนกรุังเที่พกลุ่มเปัรัาะบาง

เพิ�มเบ่�ยผ้้ส้งอายุ
60 ปัีข้�นไปั
จึากเดิ้มที่่�ได้้ 600-1,000 บาที่
ต่่อเดื้อน ต่ามรัะดั้บอายุ 
เรัาจึะเพิ�มให้ทีุ่กคนได้้รับั 
สำวัสำดิ้การั 1,000 บาที่ต่่อเดื้อน
เที่่าเที่่ยมกัน

เพิ�มสวัสดิกัาร้เล่�ยงด้
เด็กัเล็กั 0-6 ปัี
จึากเดิ้มที่่�ได้้ 600 บาที่ 
เฉพาะเด็้กที่่�ยากจึน
เรัาจึะเพิ�มให้เด็้กทีุ่กคนได้้รับั 
สำวัสำดิ้การั 1,200 บาที่ต่่อเดื้อน
ที่ั�วถึึงกัน

เพิ�มสวัสดิกัาร้คนพิกัาร้ 
จึากเดิ้มที่่�ได้้ 800-1,200 บาที่ 
ต่ามปัรัะเภที่ความพิการั 
เรัาจึะเพิ�มให้คนพิการัได้้รับั
สำวัสำดิ้การั 1,200 บาที่ต่่อเดื้อน
ทีุ่กคน

เพิ�มสวัสดิกัาร้
เอาเงินมาจากัไหน ?

ร้ัห้รัอืไม่ว่าในปัี 2565 ที่่�ม่การั
จึัด้เก็บภาษ่ีที่่�ดิ้น 100% 
กที่ม. จึะม่รัายได้้เพิ�มขึ�นเปั็น 
18,000 ล้านบาที่ต่่อปัี
แต่่ “สำวัสำดิ้การัคนเมือง” ของเรัา
ใช้งบปัรัะมาณปัีละ 7,293 ล้าน
บาที่ต่่อปัี เที่่านั�น
งบจึำานวนน่�ไม่ถึึงครัึ�งของ
รัายได้้ที่่� กที่ม. เก็บเพิ�มได้้!



วัคซนีฟรี
จากภาษีประชาชน

กัาร้เข้าถ้งวัคซ่นป้ัองกัันโร้คควร้เป็ันสิที่ธขิั้นพ่้นฐาน
นอกัจากัวัคซ่นในบัญช่ยาหลักัแล้ว วัคซ่นป้ัองกัันไข้หวัดใหญ่ 

วัคซ่นปัอดอักัเสบ และวัคซ่นไข้เล่อดออกั
วัคซ่นที่ั้ง 3 ชนิดน้่ม่ร้าคาที่่่ส้ง ยากัที่่่ปัร้ะชาชนที่ั่วไปัจะเข้าถ้งได้

ผ่้้ปั่วยหนัก ผ่้้ปั่วยต่ิด้เต่่ยง 
คือปััญหาใหญ่ของครัอบครัวั
หากเลือกได้้ ทีุ่กคนคงอยากปั้องกัน
ไม่ให้เจึ็บปั่วย มากกว่าเจึ็บปั่วยแล้ว
ค่อยรักัษีา
 
โรัคปัอด้อักเสำบ เปั็นโรัคที่่�ม่อัต่รัาปั่วย
สำ้งเปั็นอันดั้บ 3 ของกรุังเที่พ 
และยังม่อัต่รัาการัเสำ่ยช่วิต่สำ้งเปั็น
อันดั้บ 3 ของปัรัะเที่ศ เปั็นรัองเพ่ยง
โรัคมะเรัง็และโรัคหัวใจึเที่่านั�น

ผ่้้สำ้งอายุเมื�อเปั็นโรัคปัอด้อักเสำบ
หากโชคด่้ไม่เสำ่ยช่วิต่ ก็ม่โอกาสำสำ้ง
ที่่�จึะโชครัา้ย กลายเปั็นผ่้้ปั่วยต่ิด้เต่่ยง
 

โรัคไข้เลือด้ออก ในช่วงช่วิต่คนเรัาจึะ
ต่ิด้ได้้สำ้งสำุด้ 4 ครัั�ง โด้ยทีุ่กครัั�งที่่�ต่ิด้
ความรุันแรังจึะเพิ�มมากขึ�น

สำำาหรับัผ่้้ปั่วยที่่�เปั็นเด็้ก วัคซึ่่นจึะช่วย
ปั้องกันการัต่ิด้ได้้  65% และช่วยลด้
ความรุันแรังของโรัคเมื�อม่การัต่ิด้ซึ่ำ� า
ได้้มากถึึง 80% อย่างไรัก็ต่ามวัคซึ่่น
ไข้เลือด้ออกนั�นม่รัาคาที่่�สำ้งมาก 
ยากที่่�เด็้กและเยาวชนจึากครัอบครัวั
รัายได้้น้อยจึะสำามารัถึเข้าถึึงได้้
 
เรัาเชื�อว่าการัเข้าถึึงวัคซึ่่นอย่างที่ั�วถึึง 
คือหลักปัรัะกันการัม่ภ้มิคุ้มกันที่่�
เที่่าเที่่ยมของทีุ่กคน
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เร้าจะที่ำาให้กัาร้
เข้าถ้งวัคซ่น
โร้คทีุ่กัชนิด 
เปั็นสิที่ธิ
ขั�นพ่�นฐาน
ของคนกัรุ้งเที่พ
นอกัจากัวัคซ่นในบัญช่
ยาหลักั วัคซ่นเหล่าน่�
คนกัรุ้งเที่พต้้อง
เข้าถ้งได้ฟร้ ่
ภายใต้้คำาแนะนำาของแพที่ย์

• วัคซึ่่นโรัคปัอด้อักเสำบ 
• วัคซึ่่นโรัคไข้หวัด้ใหญ่ 
• วัคซึ่่นโรัคไข้เลือด้ออก  

ต้ั�งเปั้ายกัร้ะดับ
ศ้นย์สาธาร้ณสุขชุมชน
ของกัรุ้งเที่พ
ให้เปั็นศ้นย์ฉ่ด้วัคซึ่่นฟรั่
เพื�อให้ทีุ่กชุมชนสำามารัถึเข้าถึึง
วคัซึ่น่ โด้ยเฉพาะผ่้ม้ร่ัายได้้น้อย



หยุดระบบอปุถัมภ์ด้วย

งบท่ีคนกรุงเทพเลือกเองได้

ผ้้ที่่่กัุมเงิน ผ้้ที่่่กัุมที่ร้พัยากัร้ ค่อผ้้กัุมอำานาจที่่่แที่้จร้งิ 
ถ้งเวลาค่นอำานาจให้ปัร้ะชาชนคนกัรุ้งเที่พ

ต่ลอด้เวลาที่่�ผ่่านมาอำานาจึไม่ได้้อย้่ที่่�
ปัรัะชาชน แต่่อย้่กับหน่วยงานรัาชการั
ที่่�เต่็มไปัด้้วยรัะบบอุปัถึัมภ์ 
หากคนในชุมชนม่ปััญหา พวกเขาก็ไม่
สำามารัถึแก้ไขเองได้้เนื�องจึากไม่ม่งบ 
จึำาเปั็นต่้องไปักรัาบกรัานรัอ้งขอจึาก
หน่วยงานรัาชการั ซึ่ึ�งได้้บ้างไม่ได้้บ้าง 
สำุด้แที่้แต่่เสำ้นสำายและบุญกรัรัม
ที่่�คนในชุมชนนั�นสำรัา้งรัว่มกันมา
 
ชุมชนไหนม่เสำ้นสำายที่่�ด่้ ก็จึะได้้รับัการั
จึัด้สำรัรังบปัรัะมาณเพื�อแก้ไขปััญหา 
ชุมชนที่่�ไม่ม่เสำ้นสำายก็ต่้องที่นอย้่กับ
ปััญหาไปัเรัื�อยๆ สำ่งผ่ลให้ทีุ่กชุมชนต่้อง
พยายามวิ�งเข้าหาผ่้้ม่อำานาจึหรัอืหน่วย
งานรัาชการัที่่�กุมงบปัรัะมาณ เพื�อสำรัา้ง
เสำ้นสำายความสำัมพันธ ์จึนกลายเปั็น
รัะบบอุปัถึัมภ์ที่่�เรัาเห็นอย้่ทีุ่กวันน่�
 
มากไปักว่านั�นงบปัรัะมาณที่่�กรัะจึายให้
สำำานักงบกลางผ่้้ว่าและสำำานักงานเขต่ 

สำ่วนมากงบพวกน่�คืองบที่่�ผ่้้รับัเหมา
วิ�งเต่้นขอให้รัฐัที่ำาโครังการัต่่างๆ 
โด้ยสำ่วนมากรัฐัก็จึะที่ำาโครังการัเดิ้ม
วนไปัวนมา ต่ั�งแต่่ขุด้ถึนนปั้ถึนนแล้ว
ก็ขุด้ถึนนปั้ถึนนในที่่�เดิ้มซึ่ำ� าๆ สำ่วน
โครังการัที่่�ปัรัะชาชนต่้องการัจึรังิๆ 
ถึ้าเสำ่ยงดั้งไม่พอหรัอืไม่ม่เสำ้นสำาย 
ก็จึะถึ้กปัฏิิเสำธโด้ยให้เหตุ่ผ่ลว่า
ไม่ม่งบปัรัะมาณ
 
นโยบายงบที่่�คนกรุังเที่พเลือกได้้
คือการัเรัิ�มปัักธงคืนอำานาจึให้กับ
ปัรัะชาชน โด้ยปัรัะชาชนในพื�นที่่�จึะ
เปั็นผ่้้ที่รังอำานาจึสำ้งสำุด้ที่่�จึะรัว่มกัน
ต่ัด้สำินใจึว่า จึะนำางบปัรัะมาณก้อนน่�
ไปัใช้ที่ำาโครังการัอะไรั เมื�อต่ัด้สำินใจึ
ได้้แล้วก็เพ่ยงไปัแจึ้งให้หน่วยงาน
รัาชการัที่ำาต่ามมต่ิของชุมชน โด้ย
หน่วยงานรัาชการัไม่ม่สำิที่ธปิัฏิิเสำธ
เหมือนเช่นที่่�ผ่่านมา
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นำางบปัรัะมาณของ กที่ม. ปัรัะมาณ 
5% (4,000 ล้านบาที่)  ให้ปัรัะชาชน
และชุมชนต่ัด้สำินใจึว่าจึะใช้อย่างไรั 
โด้ยจึดั้สำรัรังบปัรัะมาณแบง่เปัน็ 3 สำว่น
 
1. งบปัร้ะมาณ “ชุมชน”
• ชุมชนละ 500,000-

1,000,000 บาที่ต้่อปัี        
ต่ามขนาด้ของชุมชน

• เล่อกัโคร้งกัาร้ด้วยเส่ยงของ
ปัร้ะชาชน 
ให้คนในชุมชนเปั็นคนต่ัด้สำินใจึ 
“เลือก” ว่าจึะนำางบปัรัะมาณ 
ก้อนน่�ไปัจึัด้สำรัรัพัฒนาอะไรั

 
2. งบปัร้ะมาณ “เขต้”
• เฉล่�ย 50 ล้านบาที่ต้่อปัี      

ต่ามขนาด้ของเขต่และจึำานวน
ปัรัะชากรั

• เล่อกัโคร้งกัาร้ด้วยเส่ยงของ
ปัร้ะชาชน  
จึัด้การัลงคะแนนโด้ยปัรัะชาชน
ในเขต่ เพื�อเลือกโครังการัที่่�
ปัรัะชาชนเห็นด้้วยและอยากให้
เกิด้ขึ�นมากที่่�สำุด้ โครังการัที่่�ได้้
รับัคะแนนสำ้งสำุด้ จึะถึ้กนำาไปั
บรัรัจึุในงบปัรัะมาณปัีถึัด้ไปั

 

3. งบปัร้ะมาณ “กัรุ้งเที่พ”
• จัดสร้ร้งบ 200 ล้านบาที่ต้่อปัี 

สำำาหรับัคนกรุังเที่พทีุ่กคน โหวต่
โครังการัที่่�คนกรุังเที่พอยากเห็น
รัว่มกัน เพื�อสำรัา้งกรัะบวนการั 
ม่สำ่วนรัว่มอย่างแที่้จึรังิ



บ�้นคนเมอืง
ท่ีอยูอ่าศัยใจกลางเมอืง

ในราคาท่ีทกุคนเขา้ถึงได้

หากัเร้าสามาร้ถสร้า้งที่่่อย้่อาศัยใจกัลางเม่อง
ให้กัับนายที่หาร้และเหล่านายพลได้ 

เร้ากั็ควร้สร้า้งที่่่อย้่อาศัยใจกัลางเม่อง
ให้กัับปัร้ะชาชนได้เช่นเด่ยวกััน

ต่ลอด้ 10 ปัีที่่�ผ่่านมา รัาคาที่่�อย้่อาศัย
ในกรุังเที่พถึ่บต่ัวสำ้งขึ�นและโต่เรัว็กว่า
เงินเดื้อนเฉล่�ยถึึง 3 เที่่า 

คนที่ั�วไปัไม่สำามารัถึเข้าถึึงที่่�อย้่อาศัย
ในเมืองที่่�ม่คุณภาพได้้ มากไปักว่านั�น
หลายคนไม่ม่ที่่�อย้่อาศัยเปั็นของต่นเอง 
หากวันหนึ�งต่้องการัม่ รัาคาที่่�อย้่อาศัย
ก็จึะถึ่บพวกเขาให้ออกไปันอกเมือง
ซึ่ึ�งพวกเขาต่้องแบกรับัค่าโด้ยสำารั
เข้ามาที่ำางานในเมืองไปักลับ
วันละไม่ต่ำ� ากว่ารัอ้ยบาที่

ช่วงแรักเรัาจึะเรัิ�มจึากการัเช่าที่่�
รัาชพัสำดุ้หรัอืที่่�ของสำำานักงาน
ที่รัพัย์สำินพรัะมหากษัีต่รัยิ์
ที่่�ม่อย้่เปั็นจึำานวนมากในกรุังเที่พ
เพื�อนำามาสำรัา้งที่่�อย้่อาศัยให้ปัรัะชาชน

ในรัะยะยาว เรัาหวงัวา่พรัรัคกา้วไกล
จึะสำามารัถึผ่ลักดั้นนโยบายย้าย
กองที่ัพออกจึากต่ัวเมืองกรุังเที่พ
ให้สำำาเรัจ็ึได้้ โด้ยที่่�ดิ้นของกองที่ัพ
ในต่ัวเมืองกรุังเที่พม่อย้่มหาศาล 
เรัาสำามารัถึนำาที่่�ดิ้นเหล่านั�นมาสำรัา้ง
ปัรัะโยชน์ให้ปัรัะชาชนได้้อ่กมาก
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ต้ั�งเปั้าสร้า้ง
ที่่�อย้่อาศัย
ใจกัลางเม่อง
10,000 ย้นิต้ 
ภายใน 4 ปัี
กัที่ม. ลงทีุ่นสร้า้งและ
บร้หิาร้ที่่�อย้่อาศัย 
ในรัาคาไม่เกิน 3,500-9,000 บาที่/
เดื้อน (แล้วแต่่ขนาด้ครัอบครัวั)

ให้เช่าร้ะยะยาว 
ที่่�อย้่อาศัยที่่�จึะที่ำาให้เรัาไม่ต่้องกังวล
เช่ารัะยะยาว 1 ชั�วอายุคน 
(สำัญญา 30 ปัี ต่่อสำัญญาได้้)

 

ต้้องอย้่ใจกัลางเม่อง 
ในที่่�ที่่�การัคมนาคมเข้าถึึง ม่พื�นที่่�
สำ่วนกลาง ลานกิจึกรัรัม ย่านค้าขาย 
เพื�อให้กิจึกรัรัมในชุมชนด้ำาเนินไปัได้้
โด้ยด้ำาเนินการัเช่าที่่�ดิ้นจึาก
เจึ้าของที่่�ดิ้นรัายใหญ่ในกรุังเที่พ 
เช่น กรัมธนารักัษ์ี สำำานักงานที่รัพัย์สำิน
พรัะมหากษัีต่รัยิ์ กรัะที่รัวงกลาโหม 
เพื�อนำามาสำรัา้งที่่�อย้่อาศัยให้ปัรัะชาชน 



ลดค่�ครองชพี 
ด้วยค่าเดินทาง
ท่ีทกุคนจา่ยไหว

ถ้า กัที่ม. คิดจะเอากัำาไร้จากัขนส่งสาธาร้ณะ
คนที่่่ลำาบากัค่อปัร้ะชาชน

การัที่่� กที่ม. ต่ั�งเปั้าที่ำากำาไรัในบรักิารั
ขนสำ่งสำาธารัณะที่ำาให้ที่ั�ง ขสำมก. และ
บรัษัิีที่เดิ้นรัถึของเอกชนไม่สำามารัถึ
คิด้ค่าโด้ยสำารัรัาคาถึ้กได้้ รัวมถึึงที่ำาให้
ทีุ่กฝ่่ายต่ัด้สำินใจึไม่พัฒนาคุณภาพรัถึ
หรัอืเพิ�มรัอบรัถึเนื�องจึากกังวลว่า
จึะที่ำาให้ต่นเองขาด้ทีุ่น
 
เรัาจึะที่ำาการัเปัล่�ยนมุมมองของรัฐั
ต่่อการับรักิารัขนสำ่งสำาธารัณะเสำ่ยใหม่ 
ในรัะยะแรักรัฐัจึะต่้องยอมขาด้ทีุ่น
เพื�อดึ้งด้้ด้ให้ปัรัะชาชนเปัล่�ยนมาใช้
รัะบบขนสำ่งสำาธารัณะแที่นการัใช้
รัถึสำ่วนต่ัว ไม่ว่าจึะด้้วยการัอุด้หนนุ
ค่าโด้ยสำารัให้ถึ้กลงอย่างมาก หรัอืการั
พัฒนาคุณภาพรัถึและบรักิารัให้ด่้ 
โด้ยหวังว่าเมื�อทีุ่กอย่างด่้ขึ�นแล้ว
ปัรัะชาชนจึะเรัิ�มเปัล่�ยนจึากการัใช้
รัถึสำ่วนต่ัวมาเปั็นรัถึโด้ยสำารัสำาธารัณะ 
ซึ่ึ�งจึะที่ำาให้ถึนนโล่งขึ�น รัถึโด้ยสำารั

สำาธารัณะสำามารัถึเดิ้นที่างได้้ต่รังต่าม
เวลาเพรัาะการัจึรัาจึรัไม่หนาแน่น
จึนเกินไปัอันเปั็นหัวใจึหลักของ
บรักิารัขนสำ่งสำาธารัณะที่่�ด่้
 
ในสำ่วนของรัถึไฟฟ้านั�น
เปั้าหมายสำำาคัญที่่�สำุด้คือการัที่ำาให้เกิด้
ต่ั�วรัว่มและค่าโด้ยสำารัรัว่ม เพรัาะจึะ
ที่ำาให้ปัรัะชาชนไมต่่อ้งจึา่ยคา่แรักเขา้
ซึ่ำ�าซึ่อ้น ซึึ่�งจึะที่ำาให้คา่โด้ยสำารัถ้ึกลง
โด้ยเรัิ�มต่น้จึากการัเปัิด้รัายละเอ่ยด้ที่่�
อย้่ในสำัญญาที่ั�งหมด้เสำ่ยก่อน เพื�อที่่�
ข้อเสำนอต่่างๆ จึะได้้อย้่บนพื�นฐาน
ความเปั็นจึรังิและข้อม้ลที่่�เปั็นปััจึจึุบัน
 
มากไปักว่านั�นการัเจึรัจึาที่่�เก่�ยวข้อง
กับค่าโด้ยสำารัของรัถึไฟฟ้าทีุ่กสำาย
ผ่้้ว่า กที่ม. พรัอ้มด้้วยเครัอืข่าย
ปัรัะชาชนจึะต่้องสำามารัถึขอ
เข้าปัรัะชุมได้้ด้้วย
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ต้ั�งเปั้าสนับสนุน
กัาร้ใหบ้ร้กิัาร้ขนสง่
สาธาร้ณะ เพ่�อลด
ค่าคร้องช่พของ
คนกัรุ้งเที่พในทีุ่กั
ร้้ปัแบบกัาร้เดินที่าง

 ร้ถเมล์
• “ต้ั�วคนเม่อง” ลด้ค่าครัองช่พและ

สำ่งเสำรัมิการัขึ�นรัถึเมล์ ด้้วยการั
อุด้หนนุงบปัรัะมาณ ให้ปัรัะชาชน
ซึ่ื�อต่ั�วรัถึเมล์ ในรัาคา 70 บาที่  
แต่่ใช้เปั็นค่าโด้ยสำารัได้้ 100 บาที่

• กัที่ม. เดินร้ถเอง ในเสำ้นที่างที่่�ยัง
ไม่ม่ใครัเดิ้นรัถึ กที่ม. จึะด้ำาเนิน
การัเดิ้นรัถึเอง

• ปัร้บัปัรุ้งปั้ายร้ถเมล์ทีุ่กัปั้าย ให้ม่
ไฟสำ่องสำว่าง ข้อม้ลสำายเดิ้นรัถึ 
กล้องวงจึรัปัิด้ และปัุ่มขอความ
ช่วยเหลือ (SOS) 

• แกั้ไขปััญหาจุดเช่�อมต้่อร้ถเมล์-
ร้ถไฟฟ้า-เร้อ่ ก่อสำรัา้งอาคารั
เปัล่�ยนถึ่ายผ่้้โด้ยสำารั เพื�อให้
ปัรัะชาชนสำามารัถึเปัล่�ยนร้ัปัแบบ
การัเดิ้นที่างได้้โด้ยหัวไม่เปัียก

เร้อ่โดยสาร้
เจร้จาร้ว่มทีุ่นเอกัชน 
จึากเดิ้มที่่�เอกชนได้้รับัสำัมปัที่านแต่่
เพ่ยงผ่้้เด่้ยว เปั็นการัลงทีุ่นรัว่มกัน
รัะหว่างเอกชนและ กที่ม. เพื�อให้ 
กที่ม. สำามารัถึอุด้หนนุ-ลงทีุ่น 
ปัรับัปัรุังเรัอืโด้ยสำารัที่่�ใหม่ สำะด้วก 
และปัลอด้ภัยสำำาหรับัปัรัะชาชนได้้

ร้ถไฟฟ้า
เรัาจึะผ่ลักดั้นให้เกิด้ “ต่ั�วรัว่ม” 
และ “ค่าโด้ยสำารัรัว่ม”
• ต้ั�วร้ว่ม บัต่รัใบเด่้ยว ขึ�น

รัถึไฟฟ้าได้้ทีุ่กสำาย (และ
สำามารัถึพัฒนาให้เชื�อมโยงกับ
รัถึเมล-์เรัอืโด้ยสำารัได้้ในอนาคต่)

• ค่าโดยสาร้ร้ว่ม เลิกเก็บค่าแรัก
เขา้ซึ่ำ�าซึ่อ้น ลด้ค่าโด้ยสำารัให้
เหลือ 15-45 บาที่ต่่อเที่่�ยว

 



ขึน้ค่�เก็บขยะห้�งใหญ่ 

เอาเงนิไปปรบัปรงุการ

เก็บขยะครวัเรอืน

มันไม่สมเหตุ้สมผลที่่่กัรุ้งเที่พจะเอาภาษ่ของปัร้ะชาชน
ไปัอุ้มค่าจัดกัาร้ขยะให้กัับเหล่านายทีุ่น

หลายคนอาจึจึะยังไม่ร้ัว้่าทีุ่กวันน่�
กที่ม. ขาด้ทีุ่นค่าจึัด้การัขยะมหาศาล
แน่นอนว่ารัฐัสำามารัถึขาด้ทีุ่นเพื�อให้
บรักิารัสำาธารัณะแก่ปัรัะชาชนได้้ 
แต่่รัฐัไม่ควรัขาด้ทีุ่นเพื�อให้บรักิารั
นายทีุ่น 
 
นายทีุ่นจึำาเปั็นต่้องจึ่ายค่าบรักิารัต่าม
จึรังิโด้ยไม่เบ่ยด้เบ่ยนภาษ่ีของ
ปัรัะชาชน
 
ห้างสำรัรัพสำินค้าขนาด้ใหญ่ผ่ลิต่ขยะ
ออกมาเปั็นจึำานวนมาก แต่่กลับจึ่ายค่า
กำาจึัด้ขยะเพ่ยงเดื้อนละไม่ก่�หมื�นบาที่
เที่่านั�น เที่่ยบไม่ได้้เลยกับขยะที่่�ผ่ลิต่
ออกมาเดื้อนละหลายรัอ้ยต่ัน ซึ่ึ�งต่าม
ความเปั็นจึรังิแล้วควรัจึะต่้องจึ่าย
ไม่ต่ำ� ากว่า 300,000-500,000 บาที่ 
ต่่อเดื้อน

 

มากไปักว่านั�นอ่กปััญหาหนึ�งคือเรัื�อง
การัทีุ่จึรัติ่โรังงานกำาจึัด้ขยะที่่�
เอื�อพวกพ้องและนายทีุ่นจึนกรัรัมต่ก
อย้่กับชาวบ้าน
 
โรังกำาจึัด้ขยะของ กที่ม. ที่่�สำ่งกลิ�น
ล้วนมาจึากการัก่อสำรัา้งที่่�ไม่เปั็นไปั
ต่ามแบบ จึนไม่สำามารัถึกำาจึัด้ขยะ
ต่ามกรัะบวนการัที่่�ถึ้กต่้องได้้ โด้ย
รัะบบกำาจึัด้กลิ�นในกรัะบวนการัหมัก
ขยะ ม่ปััญหาต่ั�งแต่่วันแรักที่่�รับัมอบ 
แต่่กรุังเที่พกลับปัล่อยผ่่าน ไม่ยอม
เอาผ่ิด้ผ่้้รับัเหมา 

บางบรัษัิีที่ที่่�ได้้รับังานก่อสำรัา้งโรังงาน
กำาจึัด้ขยะ ม่นายที่หารัรัะดั้บสำ้งที่่�เปั็น
เครัอืข่ายของ คสำช. หรัอืม่ความ
สำัมพันธอ์ันด่้กับเครัอืข่าย คสำช. 
นั�งเปั็นกรัรัมการั / ผ่้้ถึือหุ้น
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เกั็บค่าจัดกัาร้ขยะจากั
นายทีุ่นต้ามจร้งิ 
นายทีุ่นต่้องจึ่ายค่าจึัด้การัขยะเพิ�มขึ�น
ไม่ต่ำ� ากว่า 10 เที่่าของที่่�จึ่ายอย้่ใน
ปััจึจึุบัน เพื�อให้เรัาไม่ต่้องนำาภาษ่ีของ
ปัรัะชาชนไปัอุ้มนายทีุ่น

ปัร้บัปัรุ้งจุดที่ิ�งขยะ
ที่ั�วกัรุ้งเที่พ 
ให้การัเดิ้นรัถึเก็บขยะม่ปัรัะสำิที่ธภิาพ 
เก็บครับ ไม่ต่กหล่น ต่รังเวลา

จ้างคนในชุมชน 
รัวมขยะในชุมชนมารัวมไว้ที่่�จึุด้ที่ิ�งขยะ
รัมิถึนน สำำาหรับัชุมชน หรัอืในซึ่อยลึก
ที่่�รัถึขยะเข้าไม่ถึึง

แกั้ไขกัลิ�นเหม็นจากั
โร้งงานขยะ 
ที่ั�งของ กที่ม. และของเอกชน 
ให้ปัฏิิบัต่ิต่ามแผ่นงาน ข้อสำัญญา
และกฎหมายอย่างต่รังไปัต่รังมา 
หยุด้เอื�อปัรัะโยชน์ให้กับนายทีุ่น

แอพพลิเคชัน
เรัย่กรัถึซึ่าเล้งรับัซึ่ื�อของเก่า 
ให้มารับัซึ่ื�อขยะรัไ่ซึ่เคิลที่่�หน้าบ้าน
ในเวลาที่่�ปัรัะชาชนสำะด้วก



ลงทนุศูนยล์ะ 5 ล้�น 
อพัเกรดศูนยเ์ด็กเล็ก กทม. 

ใหมี้คณุภาพเท่าเอกชน

เมืองที่่�มุ่งให้บรักิารัคนรัวยและไม่เคย
เหล่ยวแลคนจึน

กที่ม. คิด้ว่าพ่อแม่ที่่�พอม่ฐานะจึะไม่มา
ใช้ศ้นย์รับัเล่�ยงเด็้กของ กที่ม. สำ่วนคน
ที่่�ต่้องใช้บรักิารัของ กที่ม. สำ่วนมาก
คือคนที่่�ม่ฐานะไม่มั�นคง
 
ด้้วยความคิด้แบบน่� กที่ม. จึึงที่ำาแบบ
ขอไปัที่่ ให้พอได้้พ้ด้ว่าที่ำาแล้วโด้ยไม่
สำนใจึว่าคณุภาพการัให้บรักิารั
จึะยำ�าแยไ่มต่่รังต่ามความต่อ้งการัของ
พอ่แมร่ัวมที่ั�งต่ัวเด็้กเองเพ่ยงใด้

ต่ัวอย่างเช่น ศ้นย์รับัเล่�ยงเด็้กเล็กที่่�ปัิด้
ให้บรักิารัต่ั�งแต่่บ่ายสำอง บ่บบังคับให้
พ่อแม่ที่่�เปั็นล้กจึ้างต่้องมารับัล้กกลับ
ที่ั�งที่่�ยังไม่เลิกงาน

ค่าอาหารัเด็้กเล็กที่่� กที่ม. ให้งบอาหารั
กลางวันแค่เพ่ยงมื�อเด่้ยว ที่ั�งที่่� กที่ม. 
ร้ัอ้ย้่แก่ใจึว่า 60% ของเด็้กไม่ม่โอกาสำ
ได้้กินอาหารัเช้าก่อนมาเข้าเรัย่น
แถึมค่าอาหารัก็น้อยจึนไม่พอที่่�จึะซึ่ื�อ
อาหารัที่่�ม่สำารัอาหารัอย่างครับถึ้วน 
(ค่าอาหารักลางวันรัวมนม 20 บาที่)
 
หรัอืแม้กรัะที่ั�งค่าอุปักรัณ์การัเรัย่น  
ที่่�เด็้ก 1 คนจึะได้้รับั 100 บาที่/ปัี ซึ่ึ�งก็
ไม่เพ่ยงพอที่่�จึะซึ่ื�ออุปักรัณ์เสำรัมิสำรัา้ง
พัฒนาการัอะไรัเลย ที่ำาได้้เพ่ยงซึ่ื�อ
กรัะด้าษีและดิ้นสำอสำ่ไม้เที่่านั�น และที่่�
แย่ที่่�สำุด้คือสำวัสำดิ้การัของเหล่าผ่้้ด้้แล
เด็้กเล็ก อาช่พที่่�ม่ความสำำาคัญแต่่ กที่ม.
กไ็มใ่ห้ความมั�นคงแกพ่วกเขา ไม่ยอม
จึ้างในอัต่รัาล้กจึ้างปัรัะจึำา เปั็นแค่ 
อาสำาสำมัครัไรัห้ลักปัรัะกันอาช่พ

กัาร้ลงทีุ่นกัับพัฒนากัาร้ของเด็กั
ค่อกัาร้ลงทีุ่นเพ่่ออนาคต้ของปัร้ะเที่ศ 

เร้าจะปัล่อยให้ กัที่ม. ลงทีุ่นกัับเด็กัแค่น้่ไม่ได้!
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ลงทีุ่นพัฒนาศ้นย์เด็กัเล็กั 
ศ้นย์ละ 5 ล้านบาที่ 
ในร้ะยะเวลา 4 ปัี 
เพื�อพัฒนาศ้นย์พัฒนาเด็้กเล็ก 
เช่น ค่าอาหารักลางวันและนม 
ครุัภัณฑ์์ โต่๊ะ-เก้าอ่� ห้องนำ� า ที่่�นอน
สำถึานที่่�ต่ั�งต่้องสำะอาด้และปัลอด้ภัย

คร้้และพ่�เล่�ยงต้้องได้
สัญญาจ้างงานปัร้ะจำา 
โด้ยคร้ัต่้องม่วุฒิปัรัญิญาต่รัด้่้าน
ปัฐมวัย ม่การัจึัด้การัเรัย่นการัสำอน
เพื�อพัฒนาที่ักษีะของเด็้กให้สำมวัย 
สำ่วนพ่�เล่�ยง
ต่้องม่ใบรับัรัองการัอบรัมการัเล่�ยง
เด็้ก 
เพื�อให้พ่�เล่�ยงเด็้กสำามารัถึนำาไปัใช้
ต่่อยอด้ในสำายอาช่พได้้

ม่คร้้สำาหร้บัเด็กัพิเศษ
ที่่�พัฒนากัาร้ช้า 
คอยให้คำาแนะนำา รัวมที่ั�งที่ำาหน้าที่่�
เปั็นนักพัฒนาการัเด็้ก ต่รัวจึสำอบ
พัฒนาการัของเด็้กเปั็นปัรัะจึำา 
เพื�อให้มั�นใจึว่าเด็้กทีุ่กคนจึะเต่ิบโต่
อย่างแข็งแรัง สำมวัย

เพิ�มศ้นย์ร้บัเล่�ยงเด็กั 
ยังม่อ่กหลายพื�นที่่�ที่่�ขาด้แคลนศ้นย์
รับัเล่�ยงเด็้ก ที่ำาให้พ่อแม่ต่้องเดิ้นที่าง
ไกลเพื�อนำาล้กไปัฝ่ากไว้ที่่�ศ้นย์ฯ

ปััจึจึุบัน กที่ม. ม่ศ้นย์พัฒนา
เด็้กเล็ก 292 ศ้นย์ ถึ้าเรัาลงทีุ่น
ศ้นย์ละ 5 ล้านบาที่ 
เที่่ากับเรัาต่้องใช้งบปัรัะมาณ 
1,460 ล้านบาที่
แต่!่ งบสำว่นน่�ที่ยอยจึดั้สำรัรัใน 4 ปีั 
แปัลว่าแต่่ละปัีจึะใช้งบเพ่ยงปัีละ 
365 ล้านบาที่ งบจึำานวนน่�คือ
ไม่ถึึง 0.5% ของงบ กที่ม. 
ปัีละ 80,000 ล้านบาที่!

ลงทีุ่นศ้นย์ศ้นย์ละ 5 ล้าน
ใช้งบปัร้ะมาณเยอะแคไ่หน ?



สร�้ง ‘ก�รศึกษ�’ 
ท่ีทกุคนวิง่ตามความฝัน

ของตัวเองได้

เปัล่่ยนกัาร้ศ้กัษาของกัรุ้งเที่พให้ต้อบโจที่ย์พ่อแม่ที่่่ดิ้นร้นที่ำางาน 
ให้ต้อบโจที่ย์เด็กัที่่่ต้้องกัาร้หลุดพ้นจากัความยากัจน

ให้ต้อบโจที่ย์คร้้ทีุ่กัคนใน กัที่ม.

ถึ้าถึามว่าการัศึกษีาทีุ่กวันน่�ต่อบโจึที่ย์
ใครับา้ง คำาต่อบคอืไมต่่อบโจึที่ยใ์ครัเลย 
ที่ั�งนักเรัย่น คร้ั ผ่้้ปักครัอง
 
ในกรุังเที่พ เรัาม่ที่ั�งโรังเรัย่นที่่�ด่้ที่่�สำุด้
และแพงที่่�สำุด้ ในขณะเด่้ยวกัน เรัาก็ม่
โรังเรัย่นที่่�ถึ้กละเลยที่ิ�งไว้ข้างหลัง 
และพรัอ้มกันนั�น เด็้กหลายคนต่้อง 
เสำ่ยเวลาและเงินค่าเรัย่นพิเศษีเดื้อนละ
หลายหมื�น ยังม่อ่กหลายคนที่่�เข้าไม่ถึึง
โอกาสำที่างการัศึกษีา 

ในขณะที่่�หลายครัอบครัวัสำามารัถึ
สำนับสำนนุอย่างใกล้ชิด้ ม่คนสำอน
การับ้านล้ก แต่่ในบางครัอบครัวั
พ่อแม่ไม่ม่แม้แต่่เวลาในการัไปัรับัล้ก
ในช่วงเวลาเลิกงาน 
 แน่นอนว่าปััญหาการัศึกษีาเปั็นเรัื�องใหญ่
ที่่�ต่้องแก้ด้้วยนโยบายรัะดั้บชาต่ิ แต่่ใน
รัะดั้บการับรัหิารัเมือง เรัาเชื�อว่าผ่้้ว่า
กที่ม. ม่บที่บาที่ที่่�สำำาคัญมากในการัที่ำาให้
รัะบบการัศึกษีาของกรุังเที่พ “เที่่ากัน” 
มากขึ�น
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เปัล่�ยนหลักัส้ต้ร้กัาร้ศ้กัษา
วิชาไม่จำาเปั็นต้ัดออกั  
เพิ�มเวลาเร้ย่นร้้น้อกั
ห้องเร้ย่น
วิชาบังคับเหลือเพ่ยง 4 วิชา 
การัอ่านจึับใจึความ (ภาษีาไที่ย)  
ที่ักษีะการัสำื�อสำารัภาษีาอังกฤษี 
คณิต่ศาสำต่รั ์และ การัปัรัะยุกต่์ใช้
วิที่ยาศาสำต่รั ์วิชาเสำรัมิเปัิด้โอกาสำให้
คร้ั นักเรัย่น ผ่้้ปักครัอง รัว่มกันเสำนอ
วิชาที่่�จึำาเปั็นสำำาหรับัการัใช้ช่วิต่ในโลก
ใบใหม่ เพิ�มเวลาสำำาหรับัการัเรัย่นร้ัน้อก
ห้องเรัย่น

โร้งเร้ย่นที่่�ปัร้าศจากั
กัาร้ร้งัแกั 
(Bullying-Free School)
ที่ำาให้โรังเรัย่นใน กที่ม. เปั็นโรังเรัย่น
ปัรัาศจึากการักลั�นแกล้งรังัแก เคารัพ
สำิที่ธมินษุียชน จึ้างคร้ัการัศึกษีาพิเศษี 
และนักจึิต่วิที่ยาเด็้กในโรังเรัย่น กที่ม.

พัฒนาศ้นย์เร้ย่นร้้ ้
ห้องสำมุด้ ศ้นย์ด้้แลเด็้ก (Child Care) 
เพื�อให้เด็้กม่ที่่�เรัย่นร้ัห้ลังเลิกเรัย่น 
พ่อแม่ที่ำางานได้้อย่างสำบายใจึ

ลงทีุ่นที่ำาส่�อเร้ย่น
ออนไลน์ที่่�ด่! 
เพื�อให้เด็้กทีุ่กคนในปัรัะเที่ศ ที่่�ไม่ม่
โอกาสำเรัย่นพิเศษี ม่สำื�อการัเรัย่นร้ัท้ี่่�ด่้ 
เข้าถึึงได้้ง่าย
 
ค้ปัองต้าสว่าง 
สำำาหรับัอุด้หนนุกิจึกรัรัมการัเรัย่นร้ั ้
เปัิด้พื�นที่่�การัศึกษีานอกห้องเรัย่น
ของเด็้กในกรุังเที่พ

พัฒนาสวัสดิภาพเด็กั
โร้งเร้ย่น กัที่ม. ปัรับัปัรุัง
ห้องเรัย่น ห้องนำ� า ความปัลอด้ภัย 
เพิ�มงบอาหารักลางวัน



ลอกท่อทั�วเมือง

ลอกคลองทั�วกรุง
จบปญัหานำารอระบาย

ปััญหานำ� าที่่วมแกั้ได้ ไม่ต้้องใช้เมกัะโปัร้เจ็คต้์ 
เพ่ยงแค่ด้แลร้ะบบร้ะบายนำ� าที่ั�วกัรุ้งเที่พให้ใช้งานได้จร้งิ

ถึ้าฟ้าไม่ถึล่ม นำ� าต่้องไม่ที่่วม
 
ต่ลอด้เวลาที่่�ผ่่านมา กที่ม. จึัด้สำรัรังบ
ปัรัะมาณในสำัด้สำ่วนที่่�ไม่เอื�อต่่อการั
จึัด้การัปััญหานำ� าที่่วมเที่่าใด้นัก โด้ยงบ
ขุด้ลอกค้คลอง บำารุังรักัษีาสำถึาน่สำ้บนำ� า 
ที่่�สำามารัถึช่วยบรัรัเที่านำ� าที่่วมได้้ในวันน่� 
กลับได้้รับังบน้อยจึนไม่เพ่ยงพอสำำาหรับั
การัด้ำาเนินงาน สำว่นอโุมงค์ยกัษ์ีที่่�ไม่
สำามารัถึใช้การัได้้ในอนาคต่อันใกล้กลับ
ได้้รับังบเปั็นจึำานวนมากอย่างไม่ได้้
สำัด้สำ่วน
 
ในสำ่วนการัขุด้ลอกค้คลองที่่�หากที่ำาได้้ด่้
ก็จึะสำามารัถึช่วยรัะบายนำ� าได้้มาก
ก็พบว่าม่ปััญหาการัทีุ่จึรัติ่ เนื�องจึาก 
กที่ม. ปัรัะเคนงานให้กับเอกชนเพ่ยง 

ไม่ก่�รัาย เมื�อม่ผ่้้รับัเหมาน้อยรัาย
ก็ไม่สำามารัถึขุด้ลอกค้คลองได้้ที่ัน 
มากไปักว่านั�น เอกชนที่่�มาปัรัะม้ลงาน
จึำานวนมากก็ไม่ม่ศักยภาพเพ่ยงพอที่่�จึะ
ด้ำาเนินงานให้แล้วเสำรัจ็ึด้้วยต่นเอง 
แต่่เข้ามาปัรัะม้ลงานเพื�อฟันหัวคิว
แล้วไปัจึ้างช่วงให้บรัษัิีที่อื�นมาที่ำาต่่ออ่กที่่
 
กที่ม. จึึงจึำาเปั็นต่้องเรัิ�มการัปัรัะม้ล
หาผ่้้รับัเหมาอย่างต่รังไปัต่รังมา เกรังใจึ
ปัรัะชาชนผ่้้เสำ่ยภาษ่ี หยุด้ปัรัะเคนงานให้
กับผ่้้รับัเหมาเพ่ยงไม่ก่�รัาย 

กที่ม. ต่้องออกกฎรัะเบ่ยบห้ามจึ้างช่วง
หากเอกชนรัายใด้ไม่ม่ศักยภาพที่่�จึะ
ที่ำางานให้สำำาเรัจ็ึลุล่วง ก็ห้ามปัรัะม้ลงาน
เพื�อไปัจึ้างช่วงฟันค่าหัวคิว
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ขยาย
ที่่อร้ะบายนำ� า 
ขุดลอกัที่่อ
และค้คลอง 

หากฟ้าไม่ถึล่ม นำ� าต่้องไม่ที่่วม 

เปัล่�ยนงบอุโมงค์ยักษ์ี 2,000 ล้าน 

เปั็นการัปัรับัปัรุังรัะบบรัะบายนำ� าเพื�อให้ 

“นำ� ารัอการัรัะบาย” รัะบายได้้เรัว็ขึ�น

แยกัร้ะบบ
ที่่อนำ� าฝน - ที่่อนำ� าเส่ย 
เพื�อให้สำามารัถึบำาบัด้นำ� าเสำ่ย
ได้้อย่างม่ปัรัะสำิที่ธภิาพ

ต้ั�งศ้นย์ร้วมกัาร้จัดกัาร้
นำ� าไว้ที่่�เด่ยว (Single 
Command) 
เพื�อให้ข้อม้ลที่ันสำถึานการัณ์ 
การัต่ัด้สำินใจึที่ำาได้้รัวด้เรัว็ 
พรัอ้มสำั�งการัหน่วยเคลื�อนที่่�เรัว็ 
นำาเครัื�องสำ้บนำ� าขนาด้กลาง
เรัง่รัะบายนำ� าเมื�อฝ่นต่กรัะดั้บวิกฤต่



เปลี�ยนที�รกร�้ง

เปน็สวนส�ธ�รณะ

สถานที่่�พักัผ่อนสำาหร้บัปัร้ะชาชน
ไม่ควร้ม่เพ่ยงห้างสร้ร้พสินค้า 

ม่บ้านสำักก่�หลังในกรุังเที่พที่่�ม่สำวน
ม่คนสำักก่�คนที่่�อย้่ในคอนโด้ที่่�ม่สำวน
สำ่วนกลาง
 
คนเกินครัึ�งของกรุังเที่พ ไม่ม่พื�นที่่�
สำำาหรับัการัพักผ่่อนอย่างม่คุณภาพ
ที่างออกเด่้ยวของพวกเขาคือการัเข้า
ห้างสำรัรัพสำินค้า
 

เปั็นไปัได้้หรัอืไม่ ที่่�กรุังเที่พจึะม่พื�นที่่�
ที่่�สำวยงามสำะอาด้ปัลอด้ภัย 
ให้ปัรัะชาชนได้้ที่ำากิจึกรัรัมกับ
ครัอบครัวั ม่ที่่�เด้ที่กับคนรักั ม่ที่่�ออก
กำาลังกายเล่นก่ฬา ม่ที่่�พบปัะสำังสำรัรัค์
กับเพื�อนฝ่้ง โด้ยไม่ต่้องเสำ่ยเงินแม้แต่่
บาที่เด่้ยว
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ซ่�อที่่�ดินหร้อ่เช่าที่่�ดิน
ร้ะยะยาว 
และรัว่มมือกับเจึ้าของที่่�ดิ้นเอกชนเพื�อ
นำาที่่�มาพัฒนาเปั็นสำวนสำาธารัณะให้กับ
ปัรัะชาชน

ใช้กัลไกัภาษ่ที่่�ดิน
กัับที่่�ดินร้า้ง 
เอกชนที่่�ยินยอมให้ กที่ม. สำรัา้งสำวน
สำาธารัณะบนที่่�ดิ้นที่ิ�งรัา้งว่างเปัล่าของ
ต่นเอง จึะได้้รับัการัยกเว้นภาษ่ีที่่�ดิ้น

หน้าอาคาร้ใหม่
ต้้องม่สวน 
ออกข้อบัญญัต่ิ กที่ม. เพื�อกำาหนด้ให้
ด้้านหน้าของอาคารัทีุ่กแห่งที่่�จึะ
ก่อสำรัา้งใหม่ จึำาเปั็นที่่�จึะต่้องม่พื�นที่่�สำ่
เข่ยวที่่�ปัรัะชาชนที่ั�วไปัสำามารัถึเข้ามา
ใช้ปัรัะโยชน์ได้้ 

เปัิดพ่�นที่่�สาธาร้ณะของ 
กัที่ม. ให้เปั็นที่่�ปัลอดภัย
สำาหร้บักัาร้ชุมนุม 
ของคนทีุ่กกลุ่ม พรัอ้มอำานวยความ
สำะด้วกในเรัื�องของอุปักรัณ์ เช่น 
รัั�วกั�นและรัถึห้องนำ� า



ท�งเท้�ดีเท่�กัน

ทั�งกรุงเทพ

ที่างเที่้าค่อหลักัฐานที่่�ชัดที่่�สุดว่าเม่องน่�  คนไม่เที่่ากััน 
เพร้าะผ้้ม่อำานาจไม่ต้้องใช้ที่างเที่้า จ้งไม่เคยคิดที่ำาที่างเที่้าให้ด่

 “ที่างเที่้าที่่�ด่ ค่อหน้าที่่� ไม่ใช่นโยบาย”

ที่างเที่้าเรัย่บ เดิ้นปัลอด้ภัย คือเรัื�อง
พื�นฐานที่่�สำุด้ที่่�ไม่ควรัจึะเปั็นนโยบาย
หาเสำ่ยงด้้วยซึ่ำ� า แต่่คือหน้าที่่�พื�นฐาน
ที่่�สำุด้ที่่�ผ่้้ว่า กที่ม. ต่้องที่ำา
 
การัได้้เดิ้นบนที่างเที่้าเรัย่บ เดิ้นสำบาย
ไม่สำะดุ้ด้ ไม่ต่้องลงไปัเดิ้นบนถึนน
เสำ่�ยงรัถึชน ไม่ต่้องเดิ้นลุ้นกับรัะเบิด้
ในฤด้้ฝ่น ที่ั�งหมด้น่� คือเรัื�องที่่�คนใน
เมืองใหญ่ชั�นนำาของโลกได้้รับั

โด้ยไม่ต่้องเรัย่กรัอ้งอะไรั แต่่สำำาหรับั
คนกรุังเที่พ ต่ลอด้หลายสิำบปีัที่่�ผ่า่นมา
น่�คอืฝั่นที่่�ไกลเกินเอื�อม ที่างเที่า้ที่่�ด่้ 
ม่แค่หน้าห้างสำรัรัพสำินค้าขนาด้ใหญ่ 
คอนโด้หร้ั และสำถึานที่่�รับั
นักที่่องเที่่�ยวเที่่านั�น 
 
เปั้าหมายของเรัาคือการัที่ำาที่างเที่้าให้
ด่้เที่่ากันไม่ว่าที่างเที่้าต่รังนั�น ใครัจึะ
เปั็นคนใช้งานก็ต่าม
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ออกัแบบที่างเที่้าใหม่ 
ให้สำวยงาม คงที่น เรัิ�มจึากบรัเิวณที่่�ม่
แผ่นเอาสำายไฟลงดิ้น และเปัล่�ยนที่่อ
รัะบายนำ� า ต่้องม่การัเสำรัมิโครังสำรัา้ง
เหล็กไว้ใต่้พื�นเพื�อให้ที่างเที่้าม่ความ
แข็งแรัง

ที่างเที่า้โปัร้ง่ใสไมม่่เงนิที่อน 
การัปัรัะมล้ก่อสำรัา้งและต่รัวจึรับัที่างเที่า้
ต่อ้งโปัรัง่ใสำ ไมม่เ่งนิที่อน ไม่มฟ่นัหัวควิ

ที่างเที่้าที่่�แคบกัว่า 3.2 
เมต้ร้ ห้ามต้ั�งแผงลอย! 
แต้่ กัที่ม. จะหาพ่�นที่่�ใกัล้
เค่ยงให้ค้าขาย 
สำรัา้งลานสำำาหรับัรัา้นแผ่งลอย  
(Hawker Center) ให้คนที่่�สำัญจึรัไปัมา
สำามารัถึแวะเข้ามาซึ่ื�อและรับัปัรัะที่าน
อาหารัได้้ โด้ยไม่ก่ด้ขวางการัสำัญจึรั

วางร้ะบบบ่อดักัไขมันเพิ�ม 
เพื�อรัองรับัของเสำ่ยจึากรัา้นหาบเรั ่
แผ่งลอยที่่�ได้้รับัอนุญาต่ให้ขายได้้ 
โด้ยเฉพาะที่างเที่้าที่่�ม่ขนาด้กว้างกว่า 
3.2 เมต่รั 

ที่างเที่้ากัว้างพิจาร้ณา
จุดผ่อนผัน 
โด้ยต่้องมาจึากกรัะบวนการัรับัฟัง
ความเห็นในชุมชน และต่้องวางรัะบบ
บ่อดั้กไขมันเพิ�มเต่ิม เพื�อรัองรับัของ
เสำ่ยจึากรัา้นหาบเรั ่แผ่งลอยที่่�ได้้รับั
อนุญาต่ให้ขายได้้ โด้ยเฉพาะที่างเที่้า
ที่่�ม่ขนาด้กว้างกว่า 3.2 เมต่รั

พร้อ้มชนกัับนักัขุด 
หน่วยงานรัาชการัและเอกชน ที่่�มา
ที่ำาการัขุด้เจึาะที่างเที่้าของ กที่ม. 
(เช่น เพื�อซึ่่อมที่่อปัรัะปัา หรัอืเจึาะที่ำา
ที่างผ่่านเข้าต่ัวอาคารั) ต่้องซึ่่อมแซึ่ม
ที่างเที่้ากลับคืนสำ้่สำภาพเดิ้ม 
หากที่ำาไม่ได้้ต่้องจึ่ายค่าปัรับั

ที่างม้าลายปัลอดภัย 
ที่าสำ่ต่่เสำ้นให้ชัด้ ที่ำาเสำ้นชะลอ
ความเรัว็ และการัต่ิด้ต่ั�งไฟสำัญญาณ
คนข้ามถึนนในจึุด้ที่่�จึำาเปั็นในที่ันที่่ 
ที่ำาที่างม้าลายให้ปัลอด้ภัย  
และเปั็นเจึ้าทีุ่กข์แจึ้งความรัถึที่่�ที่ำาผ่ิด้
กฎจึรัาจึรั



เจอส่วย แจง้ผูู้้ว่�! 

กรงุเทพโปรง่ใส ไรค้อรร์ปัชั�น

งบปัร้ะมาณกัรุ้งเที่พ 100 บาที่
เหล่อถ้งม่อปัร้ะชาชนแค่ 40 บาที่ 

ยอมไม่ได้อ่กัต้่อไปั

นอกจึากความต่ายและภาษ่ี  
อ่กเรัื�องที่่�คนกรุังเที่พ เจึอเหมือนกัน
คือ สำ่วยและคอรัร์ัปััชั�น ไม่ว่าคุณจึะ
เปัน็วนิมอเต่อรัไ์ซึ่ค ์แม่คา้สำม้ต่ำารัมิที่าง 
ผ่้้ปัรัะกอบการัต่ึกแถึว คนชั�นกลาง
อยากสำรัา้งบ้าน ไปัจึนถึึงนักธรุักิจึพัน
ล้าน ทีุ่กคนล้วนโด้นเรัย่กเก็บสำ่วย 
ไม่ว่าที่างใด้ที่างหนึ�งด้้วยกันที่ั�งสำิ�น
 
คำาถึามคือที่ำาไมเรัาต่้องปัล่อยให้ความ
ไม่ปักต่ิ กลายเปั็นความปักต่ิของ
สำังคม จึนเรัาลืมถึามต่ัวเองไปัแล้วว่า
ที่ำาไมเรัาต่้องจึ่ายเงินใต่้โต่๊ะเพื�อให้
ช่วิต่ปัรัะจึำาวันสำามารัถึเดิ้นต่่อไปัได้้
 

สำว่ยและการัคอรัร์ัปััชั�น วิธก่ารัแกป้ัญัหา
ไม่ใช่การัรัอคนด่้เข้ามาจึัด้การั 
แต่่ต่้องม่รัะบบที่่�โปัรัง่ใสำและเปัิด้ข้อม้ล
ให้มากที่่�สำุด้เพื�อให้ปัรัะชาชน
เข้ามารัว่มต่รัวจึสำอบได้้
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นำากัรุ้งเที่พเข้า
ร้ว่มภาค่ความ
ร้ว่มม่อร้ฐัเปัิดเผย 
(Open Government 
Partnership) 

สร้า้งช่องที่างแจ้งปััญหา 
รัอ้งเรัย่นต่่อผ่้้ว่า กที่ม. โด้ยต่รัง  
ม่คณะกรัรัมการัที่่�เปั็นกลาง โปัรัง่ใสำ 
รัวมที่ั�งปักปัอ้งผ่้ร้ัอ้งเรัย่นไวเ้ปัน็ความลับ

ขอใบอนุญาต้ผ่านร้ะบบ
อิเล็กัที่ร้อนิกัส์ 
ม่กรัอบเวลาชัด้เจึน ปัิด้ช่องใช้ดุ้ลพินิจึ
ของเจึ้าหน้าที่่�

ที่ำาต้ามกัฎหมายเพ่�อ
ปัอ้งกันัข้าร้าชกัาร้เต้ะถ่วง
บังคับใช้ พ.รั.บ.อำานวยความสำะด้วก
ในการัพิจึารัณาอนุญาต่ของที่าง
รัาชการัเพื�อปั้องกันไม่ให้ข้ารัาชการั
เต่ะถึ่วงการัขออนุญาต่และเรัย่กรับั
ผ่ลปัรัะโยชน์จึากปัรัะชาชน

ใช้บุคคลที่่�สาม 
(Third Party) 
เปั็นผ่้้ปัรัะเมินการัขอใบอนุญาต่ 
และต่รัวจึรับังาน

เปัิดข้อม้ลจัดซ่�อจัดจ้าง
ให้โปัร้ง่ใส 
ปัรัะชาชนต่รัวจึสำอบได้้ผ่่านเว็บไซึ่ต่์ 
มก่ารัจึดั้ลำาดั้บโครังการัที่่�มค่วามเสำ่�ยง
สำ้งให้ปัรัะชาชนคอยช่วยกันจึับต่า



วิโร้จน์ ลักัขณาอดิศร้ เกิด้และเต่ิบโต่ในกรุังเที่พมหานครั 
เด็้กจึากครัอบครัวัคนชั�นกลางธรัรัมด้า ที่่�ต่้องเรัย่นไปัด้้วย
ช่วยพ่อแม่ที่ำางานไปัด้้วย วิโรัจึน์จึบปัรัญิญาต่รัว่ิศวกรัรัมศาสำต่รั์
จึากจึุฬาลงกรัณ์มหาวิที่ยาลัย ที่ำางานเปั็นวิศวกรัอย้่พักหนึ�ง 
ก่อนจึะเบนเข็มเรัย่นต่่อปัรัญิญาโที่ด้้านบรัหิารัธรุักิจึ และ
ปัรัญิญาเอก Doctor of Philosophy (Economics) ขยับขึ�น
เปั็นผ่้้บรัหิารัในบรัษัิีที่มหาชนเมื�ออายุยังไม่ถึึง 30 ปัีและ
ที่ำางานต่่อเนื�องยาวนานเกือบ 20 ปัี ก่อนจึะนำาความร้ัแ้ละ
ความเช่�ยวชาญในงานด้้านบรัหิารัและการัศึกษีาที่่�สำั�งสำมไว้ 
ต่ิด้ต่ัวมาเรัิ�มบที่บาที่ใหม่ในงานการัเมือง ด้้วยการัเปั็น สำ.สำ.
ของอด่้ต่พรัรัคอนาคต่ใหม่และพรัรัคก้าวไกลต่ามลำาดั้บ 
นอกจึากทีุ่่มเที่ที่ำางานในสำภาอย่างเต่็มที่่� เขายังมุ่งมั�นจึรังิจึัง
ในการัปักปั้องผ่ลปัรัะโยชน์ของปัรัะชาชน จึนเปั็นที่่�ร้ัก้ันที่ั�วไปัว่า
ถึ้าวิโรัจึน์จึับปัรัะเด็้นไหน เขาจึะสำ้้จึนถึึงที่่�สำุด้โด้ยมองข้าม
ทีุ่กอำานาจึและอิที่ธพิล

วิโรัจึน์ต่ัด้สำินใจึลาออกจึากการัเปั็น สำ.สำ.มาลงสำมัครัผ่้้ว่า กที่ม. 
ด้้วยความต่้องการัเห็นกรุังเที่พ “บ้าน” ของเขา พลิกสำ้่การัเปั็น
เมืองที่่�คนอย้่อาศัยอย่างม่ความสำุข เมืองที่่�เต่็มไปัด้้วยความหวัง
ที่่�เปั็นจึรังิ เมืองที่่�มองเห็นความสำำาคัญของปัรัะชาชน
“เมืองที่่�คนเที่่ากัน”



ต้ิดต้ามความเคล่�อนไหว



ผ่้้ผ่ลิต่ : พรัรัคก้าวไกล เลขที่่� 167 ชั�น 6 ซึ่อยรัามคำาแหง 42
 แขวงหัวหมาก เขต่บางกะปัิ กรุังเที่พมหานครั 10240

จึำานวน 1 ชิ�น เพื�อเผ่ยแพรัใ่ห้ด้าวน์โหลด้ในเว็บไซึ่ต่์พรัรัคก้าวไกล วันที่่� 27 ม่นาคม 2565


