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รวมข่าววันอาทิตย์      ข่าววันนี ้
          รู้วนันี ้

ข่าวประจ าวันท่ี 22 มีนาคม 2563 
 

ข่าว กกต./ผู้บริหารส านักงาน กกต. ให้สัมภาษณ์ 
 

ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน ์  พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา ลธ.กกต. ไดม้ีหนังสือแจ้งสว่นงานภายใน 

สนง.กกต. เกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 
โควิด-18 โดยมาตรการที่ต้องปฏิบัติส่วนรวมนั้น ให้ผู้อ านวยการส านัก
ทุกส านัก และผู้อ านวยการ สนง.กกต.จว. ด าเนินการตรวจสอบ
ผู้ใต้บังคับบัญชา หากพบว่ามีการป่วย อาทิ เป็นหวัด มีไข้ มีน้ ามูก 
แนะน าไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษา และให้ลาหยุดงาน พร้อมรายงาน
ผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไปทราบ 
 กรณีที่มีพนักงานในสังกัดมีประวัติการเดินทางไปในสถานที่ที่มี
ความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 หรือได้ใกล้ชิดบุคคลที่
ติดเช้ือหรือมีความเสี่ยงติดเช้ือและยังไม่พ้นระยะเวลา 14 วัน ให้แจ้ง
ก าชับพนักงานผู้นั้น ระมัดระวังในการป้องกันการแพร่เ ช้ือและ 
เฝ้าสังเกตอาการอย่างเคร่งครัด 
 กรณีส่วนงานใดมีความจ าเป็นต้องจัดประชุมเพื่อให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ให้ผู้รับผิดชอบจัดการประชุมจัดหาแอลกอฮอล์เจลล้างมือ 
ไว้บริการหน้าห้องประชุม แจ้งให้ผู้ เข้าร่วมสวมหน้ากากอนามัย
ตลอดเวลาการประชุม  ให้ผู้อ านวยการส านักทุกส านักก ากับดูแล
พนักงานและลูกจ้างในสังกัดให้เหลื่อมเวลาพักรับประทานอาหาร
กลางวัน ให้สอดคล้องกับการเหลื่อมเวลาเข้าปฏิบัติงาน 

4 

 
 

ข่าวอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
 

ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 แนวหน้าออนไลน ์ คณะกรรมการการเลือกตั้ง และส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี หนังสือพมิพแ์นวหน้า 
5 

2 แนวหน้าออนไลน ์ ‘ช่อ’ เปิดอุดมการณ์ ‘คณะก้าวหน้า’ ชูโรดแมป ‘3 ยุบ 2 เลิก’ 
แก้วิกฤติชาติ 

6 

3 สยามรฐัออนไลน ์ 'ช่อ' เผยคณะก้าวหน้าชง 3 ยุบ 2 เลิก แก้วิกฤติชาติ 7 
4 แนวหน้าออนไลน ์ 'ศุภชัย' จี้ กกต. หาทางออกใหก้ับพรรคการเมืองจัดประชุมใหญ่ 

หลงัโควิดระบาด 
8 
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รวมข่าววันอาทิตย์      ข่าววันนี ้
          รู้วนันี ้

ข่าวอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
 

ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
5 คมชัดลึกออนไลน ์ ชพน. หนุน ระบบเลือกตั้งบัตร 2 ใบ 9 
6 แนวหน้าออนไลน ์ ชพน. เสนอ 8 ประเด็นแก้ รธน. 'สุวัจน'์เฮ!มสี.ส.เพิ่มอกี4คน 10 
7 สยามรฐัออนไลน ์ ชพน.เฮ..!! อดีต ส.ส.อนค. ย้ายเข้าพรรค ชง 8 ประเด็นแก้ รธน 

จ่อย้าย สนง.ใหญพ่รรคไป "โคราช" 
11 

8 มติชนออนไลน ์ ‘ชพน.’ ถกใหญ่สามัญประจ าปี ย้ายที่ท าการพรรคไปโคราช ชง 8 ข้อ
แก้ รธน.60 

12 

9 มติชนออนไลน ์ แถลงเปิดตัว ‘คณะก้าวหน้า’ สานต่ออุดมการณ์ อนค. ปิยบตุรลั่น 
แม้ถูกท าลายแต่จะฟื้นคืนชีพกลบัมาได้ดังนกฟินิกซ ์

13 

10 ข่าวสดออนไลน ์ ธนาธร เปิดตัว “คณะก้าวหน้า” สานต่ออุดมการณ์อนาคตใหม ่
จี้ บิ๊กตู่ ลาออก 

16 

11 มติชนออนไลน ์ ‘ธนาธร’ โชว์วิสัยทัศน์แก้วิกฤตโควิด จี้ ‘ประยทุธ์’ ลาออก ขอถือธง
น า ‘คณะก้าวหน้า’ 

18 

12 ไทยรัฐออนไลน ์ “ธนาธร” แนะจัดล าดับแก้ปญัหาโควิด-19 ใหม่ จี้ “บิ๊กตู”่ 
ลาออก-ยุบสภา 

20 

13 ไทยโพสต์ออนไลน ์ 'ปิยบุตร' เปิดแล้ว 'คณะก้าวหน้า' ปลุกมวลชนคืนชีพดุจนกฟีนิกซ ์ 21 
14 โพสต์ทเูดย์ออนไลน ์ “คณะก้าวหน้า” ประกาศจะฟื้นคืนชีพ สร้างเครือข่ายผุดโรงเรียน 

ของผู้ไม่ยอมจ านน 
23 

15 โพสต์ทเูดย์ออนไลน ์ “คณะก้าวหน้า” เสนอ “บิ๊กตู”่ ลาออก ตั้งนายกฯใหม่ “แกโ้ควิด-
รัฐธรรมนูญ” ภายใน 1 ปีก่อนยุบสภา 

26 

16 เดลินิวส์ออนไลน ์ เปิดตัว "คณะก้าวหน้า" สานต่ออุดมการณ์ "อนค." 29 
17 คมชัดลึกออนไลน ์ "ธนาธร" ชูแก้ "โควิด-19" นายกฯ ลาออก ตั้งรัฐบาลเฉพาะกิจ 33 

 

บทความ 
 

ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 แนวหน้าออนไลน ์ พลังบรสิุทธ์ิ กับการเปลี่ยนแปลงสงัคมไทย 36 
2 โพสต์ทเูดย์ออนไลน ์ เมืองไทย “กลบัทิศ” เพราะโควิด-19 38 
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เลขา กกต. ส่งหนังสือแจ้งจนท.-พนง. มาตราการปฏิบัติป้องกันโควิด 7 เสือยังประชุมปกติ 
วันที่ 22 มีนาคม 2563 - 11:18 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(กกต.) ได้ลงนามในหนังสือลงวันที่ 20 มีนาคม แจ้งรองเลขาธิการกกต. ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการ
เลือกตั้ง ผู้ตรวจการ ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้เช่ียวชาญพิเศษ ผู้อ านวยการส านักกิจการกกต. ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย
และคดี และผู้อ านวยการส านักประชุม เกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-18 โดยมาตรการ
ที่ต้องปฏิบัติส่วนรวมนั้น ให้ผู้อ านวยการส านักทุกส านัก และผู้อ านวยการส านักงานกกต.ประจ าจังหวัด ด าเนินการ
ตรวจสอบผู้ใต้บังคับบัญชา หากพบว่ามีการป่วย อาทิ เป็นหวัด มีไข้ มีน้ ามูก แนะน าไปพบแพทย์เพื่อตรวจรกัษา และให้
ลาหยุดงาน พร้อมรายงานผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไปทราบ 
 กรณีที่มีพนักงานในสังกัดมีประวัติการเดินทางไปในสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดโรคโควิด-
19 หรือได้ใกล้ชิดบุคคลที่ติดเช้ือหรือมีความเสี่ยงติดเช้ือและยังไม่พ้นระยะเวลา 14 วัน ให้แจ้งก าชับพนักงานผู้นั้น 
ระมัดระวังในการป้องกันการแพร่เช้ือและเฝ้าสังเกตอาการอย่างเคร่งครัด 
 กรณีส่วนงานใดมีความจ าเป็นต้องจัดประชุมเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายให้ผู้รับผิดชอบจัดการประชุมตัด
หาแอลกอฮอล์เจลล้างมือไว้บริการหน้าห้องประชุม แจ้งให้ผู้เข้าร่วมสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการประชุม  ให้
ผู้อ านวยการส านักทุกส านักก ากับดูแลพนักงานและลูกจ้างในสังกัดให้เหลื่อมเวลาพักรับประทานอาหารกลางวันให้
สอดคล้องกับการเหลื่อมเวลาเข้าปฏิบัติงาน 
 ส่วนมาตรการปฏิบัติในส่วนบุคคลนั้น หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไอ จาม น้ ามูกไหล เหนื่อย
หอบ เจ็บคอ หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นทีร่ะบาดตามรายงานของกระทรวงสาธารณสุข และคณะรัฐมนตรี หลีกเลี่ยง
การอยู่ในสถานที่แออัดหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่รวมคนจ านวนมาก ระมัดระวังในการโดยสารรถยนต์สาธารณะ โดยสวม
หน้ากากอนามัยป้องกันตนเอง ควรล้างมือให้สม่ าเสมอด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล งดสัมผัสตา จมูก ปาก ขณะยังไม่
ล้างมือ และหมั่นดูแลสุขภาพ ออกก าลังกายสม่ าเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ  
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ ทางส านักงาน กกต. ยังคงเปิดปฏิบัติงานและมีการประชุม
กกต. ตามปกติ 
 
 
 อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2078335 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2078335
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ทุกก าลังใจคือพลัง!! 'บ๊ิกตู่-ชวน-'ร่วมอวยพร'นสพ.แนวหน้า'ครบรอบ40ปี 
วันเสาร์ ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2563, 16.47 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 คณะกรรมการการเลือกตั้ง และส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง "ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส
ครบรอบ 40 ปี หนังสือพิมพ์แนวหน้าขอส่งความปรารถนาดีและช่ืนชมต่อการปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชนที่น าไปสู่การก่อ
ประโยชน์ต่อสาธารณะตลอดมา และในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่ 41 ขออ านวยพรให้หนังสือพิมพ์แนวหน้า มีความ
เจริญก้าวหน้าสามารถพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืนมุ่งมั่นในการท าหน้าที่สื่อมวลชนเพื่อเสริมสร้างสังคมที่ดีตลอดไป" 
 
อ้างอิง  : https://www.naewna.com/lady/480817 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/lady/480817
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‘ช่อ’เปิดอุดมการณ์‘คณะก้าวหน้า’ ชูโรดแมป‘3 ยุบ 2 เลิก’แก้วิกฤติชาติ 
วันอาทิตย์ ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2563, 07.48 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2 มีนาคม 2563 น.ส.พรรณิการ์ วานิช หรือ “ช่อ” อดีตโฆษกพรรคอนาคตใหม่ ทวีตข้อความในทวิตเตอร์ 
Pannika Wanich เกี่ยวกับการจัดตั้ง “คณะก้าวหน้า” (อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : อดีตแกนน า 'อนค.'เปิดตัวคณะก้าวหน้า 
'ธนาธร'จี้นายกฯลาออกกู้วิกฤติโควิด-19) ระบุว่า... 
 #คณะก้าวหน้า ก่อตั้งข้ึนเพื่อสานต่ออุดมการณ์สร้างสังคมที่คนไทยเท่าเทียมกัน ยุติวงจรรัฐประหาร เรา
เสนอแก้วิกฤตชาติด้วย 
3 ยุบ ยุบศาลรัฐธรรมนูญ กกต. และส.ว. แต่งตั้ง 
1 เลิก รธน.มาตรา 279 ที่ให้นิรโทษกรรมคณะรัฐประหาร 
 แก้ รธน. มาตรา 265 เปิดทางร่างรธน.ใหม่โดยตัวแทนของประชาชน 
โรดแมปไปสู่การแก้วิกฤตชาติ พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส สร้างการเปลี่ยนแปลงที่จะยุติทุกวิกฤต ไม่ใช่แค่ #โควิด19 
พลเอกประยุทธ์ลาออก > สภาเลือกนายกฯรักษาการณ์ เดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญ > ตั้งสภาร่าง รธน.ที่มาจากการเลอืกตัง้ 
> ได้รธน.ฉบับประชาชน > ได้รัฐบาลที่เป็นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริง 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.naewna.com/politic/480875 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/480875
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'ช่อ' เผยคณะก้าวหน้าชง 3 ยุบ 2 เลิก แก้วิกฤติชาติ 
 สยามรัฐออนไลน์  22 มีนาคม 2563 00:56 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 น.ส.พรรณิการ์ วานิช หรือ 'ช่อ' อดีตโฆษกพรรคอนาคตใหม่ ทวีตข้อความในทวิตเตอร์ Pannika Wanich 
ระบุว่า...#คณะก้าวหน้า ก่อตั้งข้ึนเพื่อสานต่ออุดมการณ์สร้างสังคมที่คนไทยเท่าเทียมกัน ยุติวงจรรัฐประหาร เราเสนอ
แก้วิกฤตชาติด้วย 
 
3 ยุบ ยุบศาลรัฐธรรมนูญ กกต. และส.ว. แต่งตั้ง 
1 เลิก รธน.มาตรา 279 ที่ให้นิรโทษกรรมคณะรัฐประหาร 
1 แก้ รธน. มาตรา 265 เปิดทางร่างรธน.ใหม่โดยตัวแทนของประชาชน 
 
 
อ้างอิง  :  https://siamrath.co.th/n/140808 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/140808
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'ศุภชัย'จี ้กกต.หาทางออกให้กับพรรคการเมืองจัดประชุมใหญ่ หลังโควิดระบาด 
วันเสาร์ ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2563, 17.58 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 วันที่ 21 มีนาคม 2563 นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายช่ือ ในฐานะนายทะเบียน พรรคภูมิใจไทย 
โพสต์เฟซบุ๊ก  "Suphachai Jaismut" ระบุ ว่า พระราชบัญญัติพรรคการเมืองก าหนดการประชุมใหญ่ของ 
พรรคการเมืองไว้คือ 
1. ต้องประชุมใหญ่อย่างน้อยปีละครั้ง 
2.ต้องท าการประชุมภายในเดือนเมษายนของทุกปี 
3.องค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการบริหารพรรค ส.ส ตัวแทนกรรมการสาขาพรรค ตัวแทนพรรคการเมืองประจ า
จังหวัด และสมาชิกผู้ได้รับเชิญ รวมไม่น้อยกว่า 250 คน จากทั่วประเทศ 
 ปัจจุบันมีพรรคการเมืองไม่น้อยกว่า 70 พรรค หมายความว่าจะมีคนแยกย้ายไปร่วมประชุมกันแต่ละ
พรรคในเดือนเมษายนนี้ รวมแล้ว ไม่น้อยกว่า 17,500 คน 
 พรรคการเมืองต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย แต่สถานการณ์เช่นน้ีใยคณะกรรมการการเลือกตั้งยังนิ่ง
เฉยไม่มีการแสดงความเห็นใดๆออกมาเพื่อเป็นแนวทางให้พรรคการเมืองปฏิบัติให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ 
 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/480833 
 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/480833
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ชพน.หนุน ระบบเลือกตั้งบัตร 2 ใบ 
21 มีนาคม 2563 - 14:04 น.  
 
 
 
 
 
 
 
"ชพน." ชง 8 ข้อเสนอแก้รธน. หนุนระบบเลือกต้ังบัตร 2 ใบ-ส.ว.ผู้บริหารท้องถิ่น.มาจากการเลือกต้ัง พร้อมชงให้ 
องค์กรอิสระมีฝ่ายตรวจสอบ 
                21 มีนาคม 2563 - นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานท่ีปรึกษาพรรคชาติพัฒนา แถลงผลการประชุมแกน
น าพรรคชาติพัฒนา เพื่อหารือถึงข้อเสนอแนะไปยังคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ 
และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ตามที่กมธ.ฯ ท าหนังสือขอความเห็น ทั้งนี้มีข้อสรุปต่อข้อเสนอ
ดังกล่าว จ านวน 8 ประเด็น คือ 1. แก้ไขรัฐธรรมนูญให้ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ชาติทุกๆ 1 ปี จากเดิมที่ก าหนดเวลา
ให้ทบทวนทุกๆ 5 ปี  เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมและเศรษฐกิจ , 2.ปรับระบบเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ให้ใช้บัตรเลือกตั้งจ านวน 2 ใบ คือ เลือกส.ส.เขตและเลือกพรรค และให้ยกเลิกระบบ
เลือกตั้งข้ันต้น (ไพรมารี่โหวต) เนื่องจากมีความยุ่งยาก รวมถึงพิจารณาเลิกเก็บเงินค่าสมาชิกจากประชาชน , 3.ปรับ
ระบบการได้มาซึ่งส.ว. ให้ใช้เป็นการเลือกตั้งมาโดยส่วนมาก , 4.ก าหนดมาตราการตรวจสอบการท างานขององค์กร
อิสระ  
 
อ้างอิง : 
https://www.komchadluek.net/news/politic/423623?utm_source=category&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=politic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/politic/423623?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politic
https://www.komchadluek.net/news/politic/423623?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politic
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ชพน.เสนอ8ประเด็นแก้ รธน. 'สุวัจน์'เฮ!มีส.ส.เพ่ิมอีก4คน 
วันเสาร์ ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2563, 14.34 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
เฮ มีส.ส.เพ่ิม จากอดีตอนค.ย้ายเข้าพรรค พร้อมเสนอ 8 ประเด็นแก้รธน. "เตรียมย้ายส านักงานใหญ่พรรคไปอยู่ 
"โคราช" 
 วันที่ 21 มีนาคม 2563 เวลา 11.45 น.ที่บ้านเลขที่ 333 ถ. ราชวิถี นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่
ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา แถลงภายหลังการประชุมกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม 10 คน 
เนื่องจากภายในเดือน เม.ย. ต้องมีการประชุมใหญ่ตามพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  ซึ่งขณะนี้ยัง
ไม่มีความชัดเจนจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ถึงแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมว่าจะจัดการประชุมรูปแบบใด 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - 19 แต่ในส่วนของพรรคก็ต้องเตรียมการไว้ก่อน นอกจากนี้ ยังมีการ
พิจารณาวาระการแก้ไขรัฐธรรมนูญ การรับสมาชิกใหม่ และการวิเคราะห์ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 
 นายสุวัจน์ กล่าวต่อว่า ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบรายงานการเงินของพรรคประจ าปี 2562 ผลการ
ด าเนินกิจการของพรรคในรอบปีที่ผ่านมา การให้ความเห็นชอบการแก้ไขข้อบังคับพรรค และการให้ความเห็นชอบเรื่อง
การย้ายส านักงานใหญ่ของพรรคชาติพัฒนาไปที่ จ.นครราชสีมา นอกจากนี้ การรับสมาชิกใหม่ขณะนี้มีหลายท่านที่มา
สมัครกับพรรค เช่น นายสมัคร ป้องวงศ์ ส.ส.สมุทรสาคร เขต 2  อดีตพรรคอนาคตใหม่  ที่ขณะนี้นายทะเบียน
พรรคชาติพัฒนา ได้ส่งเรื่องไปยังกกต.แล้ว เท่ากับตอนนี้พรรคชาติพัฒนา  มีส.ส. 4 คน  
 นายสุวัจน์ กล่าวถึงการเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาในการแก้รัฐธรรมนูญ ซึ่งพรรคมีข้อเสนอ 8 
ประเด็น คือ 1.พ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งขณะนี้สถานการณ์โลกเปลีย่นแปลงไป จากเดิมที่ก าหนดให้มีการทบทวน
ยุทธศาสตร์ทุก 5 ปี จึงอยากให้ทบทวนเป็นทุก 1 ปี 2.ระบบการเลือกตั้ง ควรเป็นในแนวทางเดิมปี 2540 คือ ใช้บัตร 2 
ใบ คือเลือกผู้สมัครและเลือกพรรค  ซึ่งเห็นว่า การท าไพรมารี่โหวต เก็บเงินค่าสมาชิกเป็นภาระของพรรคการเมือง 
 ประธานที่ปรึกษาฯ กล่าวอีกว่า 3.ที่มาส.ว. เราเห็นว่าเพื่อยึดโยงประชาชนจึงควรให้มาจากเลือกตั้ง 4.การ
สร้างความสมดุลในการตรวจสอบขององค์กรอิสระ 5.ในส่วนของงบประมาณ อยากให้ฝ่าย นิติบัญญัติ และฝ่ายบริหาร 
เสนอการแปรญัตติให้ตรงความต้องการประชาชน 6.การเสนอกฎหมายให้สิทธ์ิเฉพาะส.ส. และประชาชนเท่านั้น 7.การ
แก้ไขรัฐธรรมนูญต้องฟังเสียงส่วนใหญ่ด้วยการพิจารณา 3 วาระ ด้วยเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสภา คือยึดหลักสมาชิก 2 
สภาเป็นหลัก และ8.เห็นด้วยที่จะให้ผู้บริหารท้องถ่ินมาจากการเลือกตั้ง เพื่อยึดโยงประชาชน 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/480786 
 

https://www.naewna.com/politic/480786
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ชพน.เฮ..!! อดีตส.ส.อนค.ย้ายเข้าพรรค ชง 8 ประเด็นแก้รธน. จ่อย้ายสนง.ใหญ่พรรคไป "โคราช" 
สยามรัฐออนไลน์ 21 มีนาคม 2563 17:53 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่  21 มี.ค. เวลา 11.45 น.ที่บ้านเลขที่ 333 ถ. ราชวิถี นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษา
พรรคชาติพัฒนา แถลงภายหลังการประชุมกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม 10 คน เนื่องจาก
ภายในเดือน เม.ย. ต้องมีการประชุมใหญ่ตามพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีความ
ชัดเจนจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ถึงแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมว่าจะจัดการประชุมรูปแบบใด  จาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - 19 แต่ในส่วนของพรรคก็ต้องเตรียมการไว้ก่อน นอกจากนี้ ยังมีการ
พิจารณาวาระการแก้ไขรัฐธรรมนูญ การรับสมาชิกใหม่ และการวิเคราะห์ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 
 นายสุวัจน์ กล่าวต่อว่า ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบรายงานการเงินของพรรคประจ าปี  2562 ผลการ
ด าเนินกิจการของพรรคในรอบปีที่ผ่านมา การให้ความเห็นชอบการแก้ไขข้อบังคับพรรค และการให้ความเห็นชอบเรื่อง
การย้ายส านักงานใหญ่ของพรรคชาติพัฒนาไปที่ จ.นครราชสีมา นอกจากนี้ การรับสมาชิกใหม่ขณะนี้มีหลายท่านที่มา
สมัครกับพรรค เช่น นายสมัคร ป้องวงศ์ ส.ส.สมุทรสาคร เขต 2  อดีตพรรคอนาคตใหม่  ที่ขณะนี้นายทะเบียน
พรรคชาติพัฒนา ได้ส่งเรื่องไปยังกกต.แล้ว เท่ากับตอนนี้พรรคชาติพัฒนา  มีส.ส. 4 คน  
 นายสุ วัจน์  กล่าวถึงการเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาในการแก้รัฐธรรมนูญ  ซึ่ งพรรคมี
ข้อเสนอ 8 ประเด็น คือ 1.พ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ีซึ่งขณะนี้สถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงไป จากเดิมที่ก าหนดให้มี
การทบทวนยุทธศาสตร์ทุก  5 ปี จึงอยากให้ทบทวนเป็นทุก 1 ปี 2.ระบบการเลือกตั้ง ควรเป็นในแนวทางเดิม
ป ี2540 คือ ใช้บัตร 2 ใบ คือเลือกผู้สมัครและเลือกพรรค  ซึ่งเห็นว่า การท าไพรมารี่โหวต เก็บเงินค่าสมาชิกเป็นภาระ
ของพรรคการเมือง 
 ประธานที่ปรึกษาฯ กล่าวอีกว่า 3.ที่มาส.ว. เราเห็นว่าเพื่อยึดโยงประชาชนจึงควรให้มาจากเลือกตั้ง 4.การ
สร้างความสมดุลในการตรวจสอบขององค์กรอิสระ 5.ในส่วนของงบประมาณ อยากให้ฝ่าย นิติบัญญัติ และฝ่าย
บริหาร เสนอการแปรญัตติให้ตรงความต้องการประชาชน 6.การเสนอกฎหมายให้สิทธ์ิเฉพาะส.ส. และประชาชน
เท่านั้น 7.การแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องฟังเสียงส่วนใหญ่ด้วยการพิจารณา 3 วาระ ด้วยเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสภา คือยึดหลัก
สมาชิก 2 สภาเป็นหลัก และ8.เห็นด้วยที่จะให้ผู้บริหารท้องถ่ินมาจากการเลือกตั้ง เพื่อยึดโยงประชาชน 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/140760 
 

https://siamrath.co.th/n/140760
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200321/ba7ff934a277bde0778caa1bd506bd80dc34cc3cb8f48abe14c2f3806262eedc.jpg?itok=eKpK360n
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‘ชพน.’ ถกใหญ่สามัญประจ าปี ย้ายท่ีท าการพรรคไปโคราช ชง 8 ข้อแก้รธน.60 
วันที่ 21 มีนาคม 2563 - 14:35 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม ที่บ้านพัก ซอยราชวิถี 20 พรรคชาติพัฒนา (ชพน.) จัดประชุมคณะกรรมบริหาร
พรรค โดยมี นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษาพรรค นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
ในฐานะหัวหน้าพรรค นายดล เหตระกูล เลขาธิการพรรค และกรรมการบริหารพรรคเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง 
โดยในที่ประชุมได้จัดให้กรรมการบริหารพรรคนั่งห่างกัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้วย ภายหลัง
ประชุมนานกว่า 2 ช่ัวโมง นายสุวัจน์ แถลงว่า ที่ประชุมได้หารือถึงการเตรียมการจัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ซึ่ง
ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการพรรคการเมือง พ.ศ.2560 ก าหนดให้ต้องจัดข้ึนภายในเดือนเมษายนน้ี โดยต้องใช้สมาชิกเข้าร่วม
มากกว่า 250 คน แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังไม่ทราบว่า ทางกกต.จะให้จัดในรูปแบบ
ใด อย่างไร พรรคจึงจ าเป็นต้องเตรียมการไว้ โดยที่ประชุมให้ความเห็นชอบรายงานการเงินของพรรคประจ าปี 2562 
เห็นชอบผลการด าเนินกิจการของพรรคในรอบปีที่ผ่านมา และการแก้ไขข้อบังคับพรรค รวมถึงให้ความเห็นชอบเรื่อง
การย้ายส านักงานใหญ่ของพรรคชาติพัฒนาไปที่ จ.นครราชสีมาด้วย อย่างไรก็ตาม พรรคได้รับสมาชิกใหม่หลายท่าน 
อาทิ นายสมัคร ป้องวงศ์ ส.ส.สมุทรสาคร เขต 2 ซึ่งนายทะเบียนพรรคชาติพัฒนา ได้ส่งเรื่องไปยังกกต.แล้ว เท่ากับ
ตอนนี้พรรคชาติพัฒนามีส.ส.4 คน 
 นายสุวัจน์ กล่าวว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีมติเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาในการแก้
รัฐธรรมนูญ จ านวน 8 ประเด็น คือ 1.พ.ร.บ.ยุทธศาตร์ชาติ 20 ปี ขณะนี้สถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงไป จากเดิมที่
ก าหนดยุทธศาตร์ทุก 5 ปี จึงอยากให้ทบทวนเป็นทุก 1 ปี 2.ระบบการเลือกตั้ง ควรเป็นในแนวทางเดิมปี 2540 คือ ใช้
บัตร 2 ใบ ซึ่งเห็นว่า การท าไพรมารี่โหวต เก็บเงินค่าสมาชิกเป็นภาระของพรรคการเมือง 3.ที่มาส.ว.เราเห็นว่าเพื่อยึด
โยงประชาชนจึงควรให้มาจากเลือกตั้ง 4.การสร้างความสมดุลในการตรวจสอบขององค์กรอิสระ 5.ในส่วนของ
งบประมาณ อยากให้ฝ่าย นิติบัญญัติ และฝ่ายบริหาร เสนอการแปรญัตติให้ตรงความต้องการประชาชน 6. การเสนอ
กฎหมายควรเป็นสิทธิแก่ครม. ส.ส.และประชาชนเท่านั้น 7.การแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องฟังเสียงส่วนใหญ่ด้วยการพิจารณา 
3 วาระ ด้วยเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสภา คือยึดหลักสมาชิก 2 สภาเป็นหลัก และ8.เห็นด้วยที่จะให้ผู้บริหารท้องถ่ินมาจาก
การเลือกตั้ง เพื่อยึดโยงประชาชน 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2075951 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.thansettakij.com/content/425778 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://prachatai.com/journal/2020/03/86866 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2075951
https://www.thansettakij.com/content/425778
https://prachatai.com/journal/2020/03/86866
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/03/1467155.jpg
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แถลงเปิดตัว ‘คณะก้าวหน้า’ สานต่ออุดมการณ์ อนค. ปิยบุตรลั่น แม้ถูกท าลายแต่จะฟ้ืนคืนชีพกลับมาได้ดังนก
ฟินิกซ ์
วันที่ 21 มีนาคม 2563 - 18:21 น.  
 
 
 
 
 
 
 
แถลงเปิดตัว ‘คณะก้าวหน้า’ สานต่ออุดมการณ์-ภารกิจ ‘อนาคตใหม่’ ปิยบุตร ลั่น แม้ถูกท าลายแต่จะฟ้ืนคืนชีพ
กลับมาได้ดังนกฟินิกซ์ 
 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) 
พร้อมด้วย นายปิยบุตร แสงกนกกุล อดีตเลขาธิการพรรค และ น.ส.พรรณิการ์ วานิช อดีตโฆษกพรรค ร่วมจัดรายการ
แถลงข่าวผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์เปิดตัวอย่างเปน็ทางการของ “คณะก้าวหน้า” (Progressive Movement) โดยตอนหนึ่ง นาย
ปิยบุตรกล่าวว่า เมื่อหนึ่งเดือนที่แล้วศาลรัฐธรรมนูญได้มีค าวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ โดยคน 7 คนที่ใส่ชุดครุยแล้ว
ข้ึนไปนั่งอยู่บนบัลลังก์ กระท าในนามของศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ โดย 4 ใน 7 คนน้ีหมดวาระลงไปแล้ว 
แต่ได้รับการต่ออายุโดย คสช. และอีก 2 คนก็ได้รับการคัดเลือกจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ตั้งโดยหัวหน้า คสช. 
 “ภายหลังการยุบพรรคอนาคตใหม่ นายธนาธรได้มีการแถลงต่อว่า คณะกรรมการบริหารพรรคอนาคต
ใหม่ที่ถูกตัดสิทธิจะเดินหน้าสานต่อภารกิจของพรรคอนาคตใหม่ในนามของ ‘คณะอนาคตใหม่’ แต่ด้วยความที่กฎหมาย
ของประเทศไทยเป็นใจเสียเหลือเกินในการท าลายความทรงจ าของประชาชนที่มีต่อพรรคอนาคตใหม่ ไม่ให้ใช้ช่ือ ช่ือย่อ 
หรือเครื่องหมายของพรรคอนาคตใหม่ เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกด าเนินคดีทางกฎหมายจนเป็นอุปสรรคต่อการเดินหน้า
ท างาน เราจึงจ าเป็นต้องไม่ใช่ช่ือจาก ‘คณะอนาคตใหม่’ มาใช้ช่ือ ‘คณะก้าวหน้า’ แทน แต่ค าว่าอนาคตใหม่และพรรค
อนาคตใหม่คือต านานที่ยังมีชีวิต ยังเป็นประวัติศาสตร์ที่ยังคงเดินเรื่องอยู่ และเป็นจิตวิญญาณที่พร้อมจะเดินทาง
ต่อเนื่องต่อไป” นายปิยบุตรกล่าว 
 นายปิยบุตรกล่าวว่า การก าเนิดข้ึนของคณะก้าวหน้าก็เพื่อตอบสนองเป้าหมายสองประการ 1) ท าให้ความ
ต้องการของผู้ก ากับภาพยนตร์เรื่องยุบพรรคไม่ส าเร็จ และ 2) สร้างองค์กรรณรงค์ขับเคลื่อนความคิดก้าวหน้าใน
สังคมไทย โดยในประการแรก ผู้ก ากับภาพยนต์เรื่องการยุบพรรคในตลอด 14 ปีที่ผ่านมา มีวัตถุประสงค์สามประการ 
คือ หน่ึง เพื่อดูด ส.ส.ของพรรคนั้นให้ไปอยู่อีกข้างหนึ่ง สอง เพื่อต้องการก าจัดบทบาทของแกนน า และ สาม เพื่อ
ท าลายอุดมการณ์ของพรรคนั้นลงไป เพื่อไม่ให้การยุบพรรคส าเร็จในทางความเป็นจริงจึงมีความจ าเป็นที่เราต้องก่อตั้ง
คณะก้าวหน้าข้ึนมา พวกเขาต้องการก าจัดบทบาทของแกนน าพรรคอนาคตใหม่ แต่พวกเขาจะได้เห็นพวกเราเดินทางไป
รณรงค์ทั่วประเทศ พวกเขาอยากท าลายความคิดแบบอนาคตใหม่ แต่ต่อไปเขาจะเห็นความคิดแบบอนาคตใหม่ถ่ายโอน
และไหลเวียนเข้าไปอยู่ในคณะก้าวหน้าทุกอณู น าความคิดแบบอนาคตใหม่ไปรณรงค์ต่อเนื่องทั่วประเทศไทย คณะ
ก้าวหน้าตั้งใจจะเป็นองค์กรใช้รณรงค์ขับเคลื่อนทางความคิด มุ่งมั่นปักธงความคิดก้าวหน้าให้กับสังคมไทย เดินหน้า
สร้างพลเมืองก้าวหน้าให้กับประเทศไทย 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/03/ปิยบุตร-คณะก้าวหน้า.jpg
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 “คณะก้าวหน้ามีภารกิจหลักสามข้อ 1) การสร้างเครือข่ายทั่วประเทศไทย 2) รณรงค์ทางความคิดทั่ว
ประเทศไทย 3) รณรงค์หาเสียงให้กับการเลือกตั้งท้องถ่ินในทุกระดับทั่วประเทศไทย คณะก้าวหน้าเลือกใช้สัญลักษณ์
เป็นวงกลมสีส้มล้อมรอบลูกศรสีน้ าเงินที่พุ่งทะลุวงกลมสีส้มออกไป แสดงถึงการออกไปให้พ้นกรอบเพดานข้อจ ากัด
ต่างๆ ที่เป็นเครื่องกีดขวางความเจริญก้าวหน้าของสังคมไทย” นายปิยบุตรกล่าว 
 นายปิยบุตรกล่าวอีกว่า คณะก้าวหน้ามีคณะกรรมการบริหารชุดหนึ่ง ประกอบด้วยอดีตกรรมการบริหาร
พรรคอนาคตใหม่ที่ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าท างานต่อไปด้วยกัน และมีองค์กรท างานขับเคลื่อนแยกไปตามภารกิจดังต่อไปนี้ 
1.เครือข่ายพื้นที่ ทั้งในกลุ่มภูมิภาคต่างๆ กลุ่มชาติพันธ์ุ กลุ่มแรงงาน ซึ่งเราจะเดินหน้าท าต่อไปเพื่อปักธงรัฐสวัสดิการ
และความเท่าเทียมทางสังคม และจะมีการเปิดงานเครือข่ายในด้านใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายนักธุ รกิจ ข้าราชการ 
และนักเรียนนักศึกษา ที่เราจะเดินทางไปพบเจอเพื่อท างานทางความคิดต่อไป 2. เราจะสร้าง “โรงเรียนของผู้ไม่ยอม
จ านน” เพื่อการเอาชนะทางความคิด มีหลักสูตรส าหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา บุคคลทั่วไป ฝึกอบรมให้กับผู้น าแบบ
ใหม่ผู้น าก้าวหน้า เพื่อการรณรงค์อย่างสร้างสรรค์ จัดให้มีค่ายส าหรับเยาวชน 
 “3.งานทางวัฒนธรรม ในการสถาปนาอ านาจน าแบบใหม่ ในสมัยพรรคอนาคตใหม่เราจัดงานศิลปะ 
วัฒนธรรม และดนตรีอย่างต่อเนื่อง งานนี้คณะก้าวหน้าจะรับมาด าเนินการต่อ โดยจะมีการจัดงานศิลปะในรูปแบบอืน่ๆ 
อย่างต่อเนื่องด้วย ไม่ว่าจะงานหนังสือการเมืองและการเสวนา รางวัลวรรณกรรมที่มีเนื้อหาสนับสนุนประชาธิปไตย 
สิทธิมนุษยชน และความคิดก้าวหน้า การฉายภาพยนตร์และเสวนา และนิทรรศการเพื่อแสดงผลงานของศิลปิน 4.
ฟอรั่มทางนโยบายเพื่อเปิดให้มีการเสวนาทางสาธารณะและวิชาการ เพื่อออกแบบนโยบายก้าวหน้า ท าให้เราเช่ือมต่อ
สร้างเครือข่ายไปยังภาคประชาสังคมและนักวิชาการผู้เช่ียวชาญด้านต่างๆ และ 5.ช่องทางการสื่อสารออนไลน์ เราจะ
เดินหน้าระบบการสื่อสารต่อไปและเพิ่มความเข้มข้นมากกว่าเดิม ทั้งสารคดี ตลาดวิชา รายการประจ าสัปดาห์” นายปิย
บุตรกล่าว 
 นายปิยบุตรกล่าวอีกว่า คณะก้าวหน้าจะเดินหน้ารณรงค์ใน 12 ประเด็นพื้นฐาน ไม่วาจะเป็นปฏิรูป
การศึกษา รัฐสวัสดิการ ปฏิรูปที่ดิน ทลายทุนผูกขาด สิ่งแวดล้อม เกษตรก้าวหน้า ปฏิรูปกองทัพ ยุติรัฐราชการรวมศูนย์ 
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน เศรษฐกิจก้าวหน้าและเป็นธรรม และที่ส าคัญที่สุดคือ
การรณรงค์ให้มีการท ารัฐธรรมนูญใหม่ในฐานะที่เป็นฉันทามติใหม่ของสังคมไทยร่วมกัน 
 นายปิยบุตรกล่าวต่อไปว่า เราก าลังอยู่ในบทพิสูจน์อีกครั้งว่าเราจะเดินต่อไปอย่างไร เราแพ้แล้วใช่หรือไม่ 
เมื่อถูกยุบพรรคแล้วการฟื้นตัวกลับมาคงเปน็ไปไม่ได้แล้วใช่หรือไม่ นี่เป็นอีกครั้งที่พวกเราชาวอนาคตใหม่ตกอยู่ในสถาน
การณณ์ที่จะท าสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ เราจะพิสูจน์ให้ได้ว่าแม้เราจะถูกท าลาย แต่พวกเราจะฟื้นคืนชีพกลับมาได้
ดังนกฟินิกซ์ ในช่ือของคณะก้าวหน้า 
 “นอกจากการเมืองคือความเป็นไปได้แล้ว การเมืองยังคือการเอาชนะกันทางความคิด เข้าไปสถาปนา
อ านาจน าแบบใหม่ ในช่วงเวลาน้ีคือช่วงเวลาที่เป็นวิกฤตการณ์แห่งอ านาจน า นี่คือโอกาสที่เราจะรณงรงค์ทางความคิด
ปักธงความคิดแบบใหม่ เพื่อโอกาสในการสถาปนาอ านาจน าแบบใหม่ ดังนั้น เราจะเดินทางท างานทางความคิด เพื่อให้
ประชาชนจากที่เป็นเพียงจ านวนนับให้กลายเป็นองค์ประธานของสังคมไทย เป็นผู้ทรงอ านาจสูงสุดอย่างแท้จริง” นาย
ปิยบุตรกล่าว 
 นายปิยบุตรกล่าวทิ้งท้ายว่า การเดินทางบทใหม่ได้เริ่มอย่างสมบูรณ์แล้ว เมื่อวันที่ 14 มีนาคมที่ผ่านมา 
ส.ส.ของพรรคอนาคตใหม่ 54 คนได้น าความคิดอุดมการณ์แบบอนาคตใหม่เดินทางไปสังกัดพรรคก้าวไกลภายใต้การน า
ของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ และนายชัยธวัช ตุลาธน และวันที่ 21 มีนาคม อดีตกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ได้ 
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ก่อตั้งคณะก้าวหน้าข้ึน นี่คือการเดินทางบทใหม่ของพวกเรา ขอเชิญชวนประชาชนผู้ทรงอ านาจสูงสุงของประเทศ
มาร่วมเดินทางไปด้วยกัน เพื่อท าให้พวกเขาเห็นว่าการยุบพรรคอนาคตใหม่ไม่สามารถท าลายความฝันของพวกเราได้ 
เพื่อท าให้พวกเขาเห็นว่านิติสงครามไม่สามารถหยุดยั้งการเดินทางอย่างก้าวหน้าก้าวไกลไปสู่อนาคตใหม่ได้ ขอเชิญชวน
พี่น้องประชาชนผู้ทรงอ านาจสูงสุดของประเทศมาร่วมเดินทางไปกับ “คณะก้าวหน้า” ร่วมกันสร้างความคิดก้าวหน้า
ให้กับสังคมไทย ร่วมกันสร้างพลเมืองก้าวหน้าให้กบัประเทศไทย ก้าวหน้าและก้าวไกลสู่อนาคตใหม่ที่พวกเราก าหนดเอง 
 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2076957 
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ธนาธร เปิดตัว “คณะก้าวหน้า” สานต่ออุดมการณ์อนาคตใหม่ จี้ บ๊ิกตู่ ลาออก  
21 มี.ค. 2563 - 17:59 น.  
 
 
 
 
 
 
 
ธนาธร เปิดตัว “คณะก้าวหน้า” สานต่ออุดมการณ์อนาคตใหม่ จี้ บ๊ิกตู่ ลาออก 
 เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 21 มี.ค. นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ พร้อมด้วยนายปิยบุตร แสงกนกกุล และ
น.ส.พรรณิการ์ วานิช แถลงเปิดตัว “คณะก้าวหน้า” โดยไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊ก คณะก้าวหน้า-Progressive Movement 
ถึงแนวทางการท างานขับเคลื่อนทางการเมืองและสังคมอย่างต่อเนื่องเพื่อสานต่อภารกิจอนาคตใหม่ 
 นายปิยบุตร กล่าวว่า 1 เดือนที่แล้ว ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม่ จากนี้พวกเราจะท างาน
ภายใต้คณะก้าวหน้า เดินหน้ารณรงค์ในเรื่องต่างๆ ตามแนวคิดและอุดมการณ์สานต่อพรรคอนาคตใหม่อย่างต่อเนื่อง
ทั่วประเทศ โดยมีภารกิจ 3 ข้อหลัก 1.การสร้างเครือข่ายทั่วประเทศไทย 2.รณรงค์ทางความคิดทั่วประเทศไทย 
3.รณรงค์หาเสียงเลือกตั้งท้องถ่ินในทุกระดับทั่วประเทศไทย และสัญลักษณ์ของคณะก้าวหน้าคือ เป็นวงกลมสีส้ม 
ล้อมรอบลูกศรสีน้ าเงินที่พุ่งแทงขอบเขตวงกลมออกไป นั่นคือลูกศรที่พุ่งทะยานอย่างก้าวหน้าให้พ้นกรอบเพดาน
ข้อจ ากัดต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคขีดขวางความก้าวหน้าของอนาคตไทย จากนี้จะใช้ช่องทางออนไลน์ทุกรูปแบบ เผยแพร่
ข่าวสารและงานประชาสัมพันธ์ 
‘ธนาธร’ชี้ชาวบ้านไม่ไว้ใจ‘บ๊ิกตู่’ 
 ด้าน นายธนาธร กล่าวว่า คณะก้าวหน้าตั้งข้ึนภายใต้การเผชิญหน้าด้วยเป้าหมายเดิม การสร้างสังคมให้
ทุกคนเท่าเทียมกัน และให้ไทยเท่าเทียมโลก เราต้องการรณรงค์พาประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าอย่างสันติ อยู่ร่วมกัน
อย่างสันติ ได้รับความเป็นธรรม ตนขอเสนอข้อเสนอคณะก้าวหน้า ในการแก้ปัญหาถึงข้อบกพร่องในหลักคิดของผู้น า
อย่างพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
 นายธนาธร กล่าวว่า การแก้ปัญหาสถานการณ์โควิด-19 ของรัฐบาล เกี่ยวกับมาตรฐานกักกันตัวของ
กลุ่มเสี่ยงโควิด-19 มีการเลือกปฎิบัติระหว่างคนไทยและต่างชาติ อีกทั้งยังอุ้มกลุ่มทุนร้านค้า ออกมาตรการรที่ไม่
รอบคอบ เกิดการคัดค้านจากสังคม และยังไม่มีการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อความผิดพลาด 
 การน ามาตรการ social distancing มาใช้ ไม่สามารถใช้ได้เพราะต้องออกไปท ามาหากิน และยังพบ
การทุจริตเกี่ยวกับการกักตุนหน้ากาก จากเหตุการณ์ทั้งหมดแสดงให้เห็นว่า ประชาชนไม่เช่ือมั่น รัฐบาลไม่มีเอกภาพใน
การท างาน ขาดความเด็ดขาด ท าให้เกิดความสับสนจากประชาชน 
 นายธนาธร กล่าวว่า โควิด-19 จะอยู่กับเราอย่างน้อย 1 ปี การจัดการครั้งน้ีจึงไม่ใช่ครั้งเดียวจบ แต่
ต้องจัดการแบบต่อเน่ืองและยืนยาว แต่ 3 เดือนท่ีผ่านมาเราไม่เห็นความสามารถของรัฐบาลชุดน้ี ที่ส าคัญคือ พล.อ.
ประยุทธ์ ล้มละลายทางการเมือง ขาดความศรัทธาจากประชาชนไปแล้ว วันน้ีจะสื่อสารอะไรก็ล าบาก ขอความร่วมมือ
ไม่ได้ เพราะประชาชนไม่ไว้วางใจ ยิ่งนานเท่าไรยิ่งสูญเสียมากเท่านั้นทั้งในแง่ของสังคม เศรษฐกิจ และการคลัง 
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 นายธนาธร กล่าวว่า คณะก้าวหน้าขอเสนอโรดแม็ปแก้วิกฤตเศรษฐกิจชาติ โดยพล.อ.ประยุทธ์ ควร
ลาออก และให้สภาแต่งตั้งนายกฯคนใหม่ โดยมีภารกิจใหญ่เฉพาะหน้า 2 อย่างในกรอบ 1 ปี คือ 1.แก้ปัญหา
สถานการณ์โควิด-19 2.การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตามข้อเสนอ 3 ยุบ 1 เลิก 1 แก้ คือ 3 ยุบ ยุบศาลรัฐธรรมนูญ ยุบ
กกต. และยุบวุฒิสภาท่ีมาจากการแต่งตั้ง 
 ส่วน 1 เลิกคือ เลิกมาตรา 279 รัฐธรรมนูญปี 2560 คือการยกเลิกนิรโทษกรรมคสช. และ 1 แก้ คือแก้
มาตรา 256 ให้แก้รัฐธรรมนูญให้ง่ายข้ึน และก าหนดให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ(ส.ส.ร.) จากนั้นภารกิจเฉพาะ
หน้าเสร็จสิ้นภายใน 1 ปีแล้ว ให้ยุบสภาและเลือกตั้งใหม่ โดยให้มีการเลือกส.ส. และส.ส.ร.ในคราวเดียวกัน  เพ่ือให้
ส.ส.ร.ใหม่มาท ารัฐธรรมนูญใหม่ ได้สภาผู้แทนราษฎรชุดใหม่ และได้รัฐบาลใหม่ 
 “ข้อเสนอของเราไม่ใช่การช่วงชิงอ านาจทางการเมือง เพราะพวกเราไม่ได้เป็นส.ส.แล้ว ผมไม่ได้เป็น
แคนดิเดตนายกฯแล้ว แต่น่ีคือข้อเสนอเพื่อให้ประเทศไทยไปข้างหน้า ผมขอประกาศในฐานะคณะก้าวหน้า พวกเราจะ
ต่อสู้กับความอยุติธรรมต่อไป นี่คือจุดเริ่มต้นของบทที่ 2 พวกเราขอใช้ความรู้ พลัง เครือข่าย ทรัพยากรที่มีอยู่ท างาน
เพื่อประชาชน สานต่อความฝันและอุดมการณ์ของอดีตพรรคอนาคตใหม่” นายธนาธร กล่าว 
 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_3796416 
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‘ธนาธร’ โชว์วิสัยทัศน์แก้วิกฤตโควิด จี้ ‘ประยุทธ์’ ลาออก ขอถือธงน า ‘คณะก้าวหน้า’ 
วันที่ 21 มีนาคม 2563 - 18:37 น.  
 
 
 
 
 
 
 
‘ธนาธร’ โชว์วิสัยทัศน์แก้วิกฤตโควิด-19 เริ่มต้นให้ ‘ประยุทธ์’ ลาออก ขอถือธงน า ‘คณะก้าวหน้า’ ท าข้อเสนอ 3 
ยุบ 1 เลิก 1 แก้ ‘ยุบศาล รธน.-กกต.-ส.ว.’ 
 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) 
ได้แสดงวิสัยทัศน์ในการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ “คณะก้าวหน้า” (Progressive Movement) ช่วงหนึ่งว่า วันนี้
เป็นวันเปิดตัวของคณะก้าวหน้า ท่ามกลางวิกฤตของประเทศมากมายหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตศรัทธาของผู้น า 
วิกฤตความขัดแย้งทางการเมือง และวิกฤตการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ส าหรับตนแล้ว วิกฤตที่เราก าลังเผชิญในวันน้ีมี
ความรุนแรงสาหัส มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่พวกเราจะต้องร่วมมือกัน จากทุกฝ่ายในสังคม ในการพาสังคมไทยออกจาก
วิกฤตเหล่าน้ีให้ได้ คณะก้าวหน้าตั้งข้ึนมาภายใต้การเผชิญหน้ากับวิกฤตเหล่าน้ี เรายืนยันที่จะเดินฟันฝ่าวิกฤตเหล่านี้ไป
ด้วยอุดมการณ์เดิม เป้าหมายเดิมของพรรคอนาคตใหม่ที่ถูกยุบไป อันได้แก่ การสร้างสังคมที่คนไทยทุกคนเท่าเทียมกัน 
และประเทศไทยเท่าทันโลก เราต้ังคณะก้าวหน้าข้ึนมาด้วยความปรารถนาดีต่ออนาคตของประเทศชาติ ด้วยความหวังดี
กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคน เราต้องการรณรงค์เพื่อพาประเทศไทยไปข้างหน้าอย่างสันติ เราต้องการสร้างฉันทา
มติใหม่ที่จะท าให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติ เท่าเทียม และได้รับความเป็นธรรม 
 นายธนาธรกล่าวว่า เราไม่ได้ขาดคนที่มีความสามารถ แต่สิ่งที่เราขาดก็คือผู้น าที่เข้าใจปัญหา ผู้น าที่มีหลัก
คิดที่ถูกต้องในการแก้ปัญหา รูปแบบที่เกิดข้ึนอย่างซ้ าซากของการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ใน 2 เดือนที่
ผ่านมาแสดงให้เห็นการดูแลคนไทยไม่เท่าเทียมกัน ไม่เห็นหัวคนเล็กคนน้อย คนรวย คนมีอ านาจได้รับการปฏิบัติอย่าง
หนึ่ง ขณะที่คนจนได้รับการปฏิบัติอีกอย่างหนึ่ง มีการฟ้องปิดปาก รัฐบาลขาดประสิทธิภาพในการสั่งการ ส่งผลให้การ
ปฏิบัติไม่เป็นรูปธรรม การแก้ไขปัญหาไวรัสโควิด-19 จ าเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาต้องกระบวนทัศน์ใหม่ เราต้องจัด
ความส าคัญใหม่ ให้ผู้เช่ียวชาญยื่นข้อเสนอ ซึ่งประกอบด้วยข้อเสนอ 3 มาตรการที่เช่ือมต่อกันคือ 1.มาตรการการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส 2.มาตรการทางการแพทย์และสาธารณสุข 3.มาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ซึ่ง
การตัดสินใจด้วยข้อมูล ใช้ข้อมูลที่เป็นวิทยาศาสตร์และแบบจ าลองทางสถิติมาเป็นเครื่องช่วยตัดสินใจ 
 “เราจะคิดแต่มาตรการใดมาตรการหนึ่งไม่ได้ การออกแบบมาตรการในการแก้ไขปัญหาจ าเป็นจะต้อง
ออกแบบด้วยการค านึงถึง 3 ส่วนไปด้วยกัน เราต้องยึดหลักการให้มั่นว่าการแก้ไขปัญหาโควิด-19 หลักการที่ส าคัญที่สดุ
คือ หลักการที่ว่าทุกชีวิตส าคัญเท่ากัน ต้องช่วยเหลือชีวิตของเพื่อนร่วมสังคมให้ได้มากที่สุด และสุดท้ายเราต้องระดม
สรรพก าลัง สนับสนุนให้ผู้ที่น านโยบายที่ตัดสินใจจากฝ่ายการเมืองไปใช้ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด และต้องให้พวกเขา
เหล่านั้นมีขวัญก าลังใจที่ดี เพื่อที่จะต่อสู้เป็นแถวหน้าของการป้องกัน และการจัดการการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 นี่
คือกระบวนทัศน์ที่จะต้องมี” นายธนาธรกล่าว 
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 นายธนาธรกล่าวอีกว่า ข้อเสนอแรกของคณะก้าวหน้าในการแก้วิกฤตของชาติในครั้งนี้คือ พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต้องเสียสละลาออก เปิดทางให้คนอื่นเข้ามาเป็นผู้น าในการแก้ปัญหาวิกฤตของชาติแทน เมื่อ 
พล.อ.ประยุทธ์ลาออกแล้ว ให้สภาผู้แทนราษฎรแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ โดยมีภารกิจเฉพาะหน้า 2 อย่างที่จะต้อง
ท าให้เสร็จภายในกรอบเวลา 1 ปีคือ ภารกิจท่ี 1 คือ แก้สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 รวมถึงการฟื้นฟูประเทศหลังจากนัน้ 
ภารกิจท่ี 2 คือ เป็นเจ้าภาพในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตามข้อเสนอ 3 ยุบ 1 เลิก 1 แก้ คือยุบศาลรัฐธรรมนูญ ยุบ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ยุบวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้ง ส่วน 1 เลิก คือเลิกมาตรา 279 ในรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 
ยกเลิกการนิรโทษกรรมให้แก่บรรดาประกาศค าสั่งและการกระท าของ คสช. และ 1 แก้ คือแก้มาตรา 256 ให้สามารถมี
การแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ง่ายข้ึน และก าหนดให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชน 
 “เหตุผลก็คือเพื่อท าให้การเลือกตั้งครั้งหน้า เราจะได้ผู้น าของประเทศที่เป็นตัวแทนของประชาชนอย่าง
แท้จริง ที่มาจากเจตนารมณ์ของประชาชนจริงๆ ไม่ใช่ผู้น าของประเทศที่มาสืบทอดอ านาจจากการท ารัฐประหาร เมื่อ
สภาผู้แทนราษฎรแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่แล้ว มีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่แล้ว เอาภารกิจเฉพาะหน้า 2 เรื่องนี้ไป
จัดการภายใน 1 ปี เสร็จแล้ว ‘ยุบสภา’ เปิดให้มีการเลือกตั้งใหม่ ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้ ให้มีการเลือกสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร และสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญพร้อมกันในคราวเดียวกัน หากเดินตามโรดแมปนี้ เราจะได้สมาชิกสภาร่าง
รัฐธรรมนูญเพื่อมาท ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ คืนอ านาจให้กับประชาชน เราจะได้ผู้น าประเทศคนใหม่ที่มาจากเจตจ านง
ของประชาชน และนั่นคือโรดแมปในการแก้วิกฤตรัฐไทยที่คณะก้าวหน้าเสนอในวันนี้ ไม่ ใช่เพื่อแก้วิกฤตใดวิกฤตหนึ่ง 
แต่เอาวิกฤตทั้งหมดมาท าให้เป็นโอกาส ในการพาประเทศไทยเดินไปข้างหน้า ตอนนี้ผมไม่ใช่ ส.ส.แล้ว ไม่ใช่ผู้น าพรรค
การเมืองแล้ว ดังนั้น ขอเสนอของเราไม่ใช่เป็นการช่วงชิงอ านาจทางการเมือง แต่เป็นข้อเสนอเพื่อพาประเทศไทยไป
ข้างหน้า” นายธนาธรกล่าว 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตอนหนึ่งเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้ส่งคลิปวิดีโอรวมถึงโทรศัพท์เข้ามาถาม โดยมี
ค าถามบางส่วนว่า มีปัจจัยอะไรที่จะท าให้ข้อเสนอโรดแมปของคณะก้าวหน้าเป็นจริงได้ นายธนาธรตอบว่า การแพร่
ระบาดของไวรัสขณะนี้ แน่นอนว่าท าให้การรวมตัวของคนหมู่มากในการเรียกร้องข้อเสนอเป็นไปไม่ได้ แต่ไม่ได้
หมายความว่าพวกเราพูดคุยและส่งสารให้ผู้มีอ านาจไม่ได้ ตนอยากบอกว่าสิ่งที่เสนอมาทั้งหมดน้ัน พวกตนไม่มีใครได้
ประโยชน์อะไรเลยจากข้อเสนอเหล่าน้ี เพราะถูกตัดสิทธิไปแล้ว และตนไม่ได้เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแล้ว และที่เรา
ไม่เสนอยุบสภาก็เพราะการยุบสภาจะท าให้เกิดสุญญากาศทางการเมือง แต่การให้ พล.อ.ประยุทธ์อยู่ในอ านาจต่อไป 
โอกาสที่จะฝ่าวิกฤตเป็นไปได้ยากมาก ถ้าผู้น าไม่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน และ พล.อ.ประยุทธ์ก็ไม่ไว้ใจ
ประชาชนมาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้ว ในสภาวะแบบนี้จะฝ่าวิกฤตที่ต้องการความร่วมแรงร่วมใจของประชาชนไปได้อย่างไร 
“วิกฤตโควิด-19 นี้จะอยู่กับเราอีก 1 ปีอย่างน้อย ยิ่งแก้ยิ่งตัดสินใจช้า ต้นทุนทางสังคมในการแก้ปัญหาในอนาคตจะยิ่ง
สูงมาก เราไม่ได้ต้องการส่งสารแค่ถึงประชาชนให้ร่วมกันเรียกร้อง แต่เราส่งสารตรงๆ ไปถึงผู้มีอ านาจ ไปถึง พ ล.อ.
ประยุทธ์ว่าถึงเวลาแล้วที่ พล.อ.ประยุทธ์จะต้องเสียสละให้ประเทศไปต่อได้แล้ว ยิ่ง พล.อ.ประยุทธ์อยู่ต่อ ผลร้ายยิ่ง
มหาศาล พล.อ.ประยุทธ์ไม่เข้าใจการบริหารงานในทางเศรษฐกิจเลย วันน้ีการชุมนุมรวมตัวกดดันให้ลาออกเป็นไปไม่ได้ 
แต่เราช่วยกันคนละไม้ละมือออนไลน์ ส่งเสียงดังๆ ได้ นี่คือเวลาที่กลุ่มชนช้ันน าต้องพิจารณาเรื่องนี้จริงจัง” นายธนาธร
กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2077004 
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“ธนาธร” แนะจัดล าดับแก้ปัญหาโควิด-19 ใหม่ จ้ี “บ๊ิกตู่” ลาออก-ยุบสภา 
ไทยรัฐออนไลน์21 มี.ค. 2563 18:55 น. 
 
 
 
 
 
 
เปิดตัวคณะก้าวหน้า “ธนาธร” แนะจัดกระบวนทัศน์ใหม่รับมือและแก้ปัญหาโควิด-19 ชี้ ทุกชีวิตส าคัญเท่ากัน จี้ 
“บ๊ิกตู่” ลาออก-ยุบสภา เลือกต้ังใหม่ 
 วันที่ 21 มี.ค. 2563 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ เสนอโรดแม็ปในการแก้
วิกฤติเศรษฐกิจชาติ ภายหลังมีการเปิดตัว “คณะก้าวหน้า” โดยกล่าวในช่วงหนึ่งว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ต้องเสียสละลาออก เปิดทางให้รัฐบาลเฉพาะกิจเข้ามาแก้ปัญหา
วิกฤติแทน จากนั้นให้สภาผู้แทนราษฎรแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ โดยมีภารกิจเฉพาะหน้า ที่ต้องท าให้ส าเร็จใน
กรอบเวลา 1 ปี คือ 1. แก้สถานการณ์โควิด-19 และฟื้นฟูประเทศหลังจากนั้น 2. เป็นเจ้าภาพในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ตามข้อเสนอ จากนั้นยุบสภาเปิดให้มีการเลือกตั้งใหม่ โดยให้มีการเลือก ส.ส. และ สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) 
ในคราวเดียวกัน คืนอ านาจให้กับประชาชน และจะได้รัฐบาลใหม่ ผู้น าประเทศคนใหม่ที่มาจากเจตจ านงของประชาชน 
ขณะที่เรื่องสถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 หรือ โควิด-19 นายธนาธร ก็ระบุว่า “ประเทศไทยไม่ได้ขาด
ความคิด ไม่ได้ขาดข้อเสนอในการจัดการปัญหา ไม่ได้ขาดคนที่ห่วงใยต่อสังคม ไม่ได้ขาดคนที่มีความสามารถ แต่สิ่งที่เรา
ขาดคือผู้น าที่เข้าใจปัญหา มีหลักคิดที่ถูกต้องในการแกป้ัญหา” ทั้งนี้ รูปแบบการแก้ปญัหาโควิด-19 ซ้ าๆ ตลอด 2 เดือน
ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงการดูแลคนไทยไม่เทา่เทียม กลับไปกลับมา สั่งการไม่เด็ดขาด ส่งผลให้การปฏิบัติไม่เป็นรปูธรรม 
ซึ่งการแก้ปัญหาเรื่องนี้จ าเป็นจะต้องแก้ด้วยกระบวนทัศน์ใหม่ ดังนี้ 
 1. จัดความส าคัญ ให้ผู้เช่ียวชาญยื่นข้อเสนอที่ประกอบด้วย 3 มาตรการที่เช่ือมต่อกัน คือ มาตรการการ
ป้องกันการแพร่ระบาด มาตรการทางการแพทย์และการสาธารณสุข มาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ โดยต้องถูก
น าเสนอและถูกบังคับใช้เป็นหนึ่งเดียว 
 2. ตัดสินใจด้วยข้อมูล ใช้ข้อมูลที่เป็นวิทยาศาสตร์และแบบจ าลองทางสถิติมาเป็นเครื่องมือตัดสินใจให้
มากขึ้น 
 3. ทุกชีวิตส าคัญเท่ากัน หลักใหญ่ในการตัดสินใจคือการช่วยชีวิตผู้คนให้ได้มากที่สุด 
 4. ระดมสรรพก าลัง สนับสนุนผู้ปฏิบัติให้เข้าถึงทรัพยากร และท าให้พวกเขามีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ เป็นแถวหน้าในการต่อสู้ ป้องกัน และจัดการการแพร่ระบาดของโควิด-19. 
 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1800684 
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'ปิยบุตร' เปิดแล้ว 'คณะก้าวหน้า' ปลุกมวลชนคืนชีพดุจนกฟีนิกซ์  
21 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 17:11 น.      
 
 
 
 
 
 
 
 21 มี.ค.63  - นายปิยบุตร แสงกนกกุล แกนน าคณะก้าวหน้า อดีตเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ แถลง
เปิดตัวคณะก้าวหน้า ผ่านเพจเฟซบุ๊ก “คณะก้าวหน้า - Progressive Movement” ว่า เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว ศาล
รัฐธรรมนูญยุบพรรคอนาคตใหม่ มีคน 7 คน ลงมติเสียงข้างมากให้ยุบพรรค ใน 7 คน มี 4 คนหมดวาระ แต่ค าสั่งคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ต่ออายุให้ท างาน และมี 2 คนได้รับการคัดเลือกจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่
แต่งตั้งโดย คสช. รัฐธรรมนูญก าหนดให้ค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเป็นที่สุด ผูกพันทุกองค์กร ส่วนจะผูกพันจิตใจผู้คน
หรือไม่ข้ึนอยู่กับค าวินิจฉัย จากกระแสความไม่พอใจทั้งออนไลน์และออฟไลน์ คนหนุ่มสาวชุมนุมทุกมหาวิทยาลัย 
กระแสนักวิชาการเห็นแย้ง องค์กรต่างประเทศไม่เห็นด้วย ประจักษ์ชัดว่าท้ายที่สุดค าวินิจฉัยผูกพันในจิตใจคนได้หรือไม่ 
นายปิยบุตร ระบุว่า หลังการยุบพรรค นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ แกนน าคณะก้าวหน้า อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ได้
แถลงข่าวในวันน้ันว่า พวกเราจะเดินหน้าท างานในช่ือคณะอนาคตใหม่ แต่กฎหมายประเทศน้ีต้องการท าลายความทรง
จ าของพรรค ห้ามใช้ช่ือ ช่ือย่อ สัญลักษณ์ ซ้ าหรือพ้องกับพรรคที่ถูกยุบ เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ให้เราเผชิญคดีความ
และอุปสรรค พวกเราจ าเป็นต้องเปลี่ยนช่ืออนาคตใหมไ่ปเปน็ช่ืออื่น อนาคตใหม่คือต านานที่มีชีวิต ยังเป็นประวัติศาสตร์
เดินอยู่ ยังเป็นจิตวิญญาณที่พร้อมจะเดินเข้าไปในร่างกายใหม่ต่อไป พวกเราอดีตคณะกรรมการบริหารพรรคร่วมกัน
ก่อตั้งคณะก้าวหน้า เพื่อตอบสนองเป้าหมาย คือ 1.การท าให้ความต้องการของผู้ก ากับภาพยนตร์เรื่องยุบพรรคไม่ส าเรจ็ 
2.ขับเคลื่อนองค์กรสร้างความคิดก้าวหน้า 
 นายปิยบุตร ช้ีแจงเป้าหมายข้อ 1 ว่า ผู้ก ากับมีวัตถุประสงค์เพื่อดูด ส.ส. ให้ย้ายข้าง ตัดบทบาทแกนน า
ไม่ให้มีบทบาททางการเมือง ต้องการท าลายความคิดอุดมการณ์ของพรรค เพื่อมิให้การยุบพรรคส าเร็จตามที่ผู้ก ากับ
ต้องการ จ าเป็นต้องตั้งคณะก้าวหน้า เมื่อเขาอยากตัดบทบาท ต่อไปนี้จะเห็นพวกเราร่วมกันรณรงค์ต่อเนื่องในช่ือคณะ
ก้าวหน้า พวกเขาอยากท าลาย แต่ต่อไปเขาจะเห็นความคิดแบบอนาคตใหม่อยู่ในคณะก้าวหน้าทุกอณู รณรงค์ต่อเนื่อง
ทั่วประเทศ 
 ส่วนเป้าหมายข้อ 2 นั้น นายปิยบุตร ระบุมุ่งมั่นปักธงความคิดก้าวหน้าให้สังคมไทย มีภารกิจหลัก 1.สร้าง
เครือข่ายทั่วประเทศ 2.รณรงค์ทางความคิดทั่วประเทศ 3.รณรงค์หาเสียงเลือกตั้งท้องถ่ินทุกระดับทั่วประเทศ โดย
สัญลักษณ์ของคณะ ตัว ก.ไก่ ที่แทนค าว่าก้าวหน้า เป็นลูกศรที่พุ่งทะลขุ้อจ ากัดต่างๆ ที่กีดขวาง เพื่อความเจริญก้าวหนา้
ของประเทศไทย ส่วนการขับเคลื่อนมีเครือข่ายพื้นที่และเครือข่ายกลุ่ม จะท างานกับเครือข่ายผู้ใช้แรงงานและกลุ่มชาติ
พันธ์ุต่อไป พร้อมมุ่งหน้าติดต่อทางความคิดกับข้าราชการรุ่นใหม่ นักธุรกิจรุ่นใหม่ และเยาวชน 
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 นายปิยบุตร เผยถึงโครงการที่จะท าอาทิ จะมีการสร้างโรงเรียนของผู้ไม่ยอมจ านน ต้องเอาชนะทาง
ความคิด มีหลักสูตรส าหรับเยาวชน บุคคลทั่วไป เทรนนิ่งผู้น าก้าวหน้า สร้างแคมเปญรณรงค์สร้างสรรค์ และค่าย
เยาวชน ส่วนงานวัฒนธรรม เช่น Future Fest คณะก้าวหน้าจะรับมาด าเนินงานต่อ จะมีสัปดาห์หนังสือการเมืองและ
งานเสวนาประกอบ การมอบรางวัลวรรณกรรมประชาธิปไตย การฉายภาพยนตร์ รวบร วมผลงานศิลปินฝ่าย
ประชาธิปไตย เรื่องนโยบาย จัดเสวนาวิชาการออกแบบนโยบายก้าวหน้า จะท าให้เราสร้างเครือข่ายเอ็นจีโอ ภาค
ประชาสังคม นักวิชาการ นอกจากจะเดินทางเองทั่วประเทศ จะมีช่องทางสื่อสารออนไลน์ เดินหน้าต่อไปในทุกช่องทาง 
เนื้อหาจะเข้มข้นกว่าเดิม มีสกู๊ป รายการตลาดวิชา รายการประจ าสัปดาห์ รณรงค์ 12 ประเด็นพื้นฐาน 
 นายปิยบุตร กล่าวด้วยว่า เมื่อครั้งตนเป็นเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่และ ส.ส. ได้ย้ าหลายครั้งว่าการเมือง
คือความเป็นไปได้ เอาชนะทางความคิด เราถูกตั้งค าถามอยู่เสมอ แต่เราพิสูจน์แล้วว่าเราได้ท าสิ่งที่คนคิดว่าเป็นไปไม่ได้
ให้เป็นไปได้ เราถูกคน 7 คนยุบพรรค เราจะเดินอย่างไรต่อไป นี่เป็นอีกครั้งที่เราชาวอนาคตใหม่ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่า แม้
ถูกท าลายจะคืนชีพกลับมาให้ได้อีกครั้งดั่งนกฟีนิกซ์ การเมืองคือเอาชนะทางความคิด ทางกายภาพไม่พอ การเอาชนะ
เบ็ดเสร็จเด็ดขาดต้องชนะทางความคิด ช่วงเวลาน้ีเป็นวิกฤติการณ์แห่งอ านาจน า ไม่มีช่วงไหนเหมาะสมอีกแล้ว เราจะ
ต่อสู้ปักธงความคิดก้าวหน้าต่อไป หลอมรวมประชาชนต่อสู้กับอ านาจอยุติธรรม ปลุกคนส่วนใหญ่ของประเทศให้
กลายเป็นผู้ทรงอ านาจ นี่คือการเดินทางบทใหม่ ขอเชิญมาเดินทางไปด้วยกัน ให้เห็นว่าการยุบพรรค นิ ติสงคราม ไม่
สามารถหยุดยั้งการก้าวหน้าได้ ร่วมกันสร้างความคิดพลเมืองก้าวหน้าให้กับประเทศไทย. 
 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/60448 
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“คณะก้าวหน้า”ประกาศจะฟ้ืนคืนชีพ สร้างเครือข่ายผุดโรงเรียนของผู้ไม่ยอมจ านน 
วันที่ 21 มี.ค. 2563 เวลา 18:25 น. 
 
 
 
 
 
 
 
“ปิยบุตร”แถลงเปิดตัว "คณะก้าวหน้า" สานต่ออุดมการณ์ภารกิจ "อนาคตใหม่" สร้างเครือข่ายผุดโรงเรียนของผู้
ไม่ยอมจ านน เดินหน้ารณรงค์ใน 12 ประเด็นพ้ืนฐาน ลั่นแม้ถูกท าลายแต่จะฟ้ืนคืนชีพกลับมาได้ดังนกฟินิกซ์!  
 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2563 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ นายปิยบุตร แสงกนก
กุล อดีตเลขาธิการพรรค และ น.ส.พรรณิการ์ วานิช อดีตโฆษกพรรค ร่วมจัดรายการแถลงข่าวผ่ านเฟซบุ๊กไลฟ์เปิด
ตัวอย่างเป็นทางการของ “คณะก้าวหน้า”(Progressive Movement) โดยหนึ่ง นายปิยบุตร แสงกนกกุล อดีต
เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ กล่าวว่าการก าเนิดข้ึนของคณะก้าวหน้าก็เพื่อตอบสนองเป้าหมายสองประการ 1.ท าให้
ความต้องการของผู้ก ากับภาพยนตร์เรื่องยุบพรรคไม่ส าเร็จ 2.สร้างองค์กรรณรงค์ขับเคลื่อนความคิดก้าวหน้าใน
สังคมไทย 
 ทั้งนี้ในประการแรก ผู้ก ากับภาพยนต์เรื่องการยุบพรรคในตลอด 14 ปีที่ผ่านมา มีวัตถุประสงค์สาม
ประการ หนึ่ง เพื่อดูด ส.ส.ของพรรคนั้นให้ไปอยู่อีกข้างหนึ่ง สอง เพื่อต้องการก าจัดบทบาทของแกนน า และสาม เพื่อ
ท าลายอุดมการณ์ของพรรคนั้นลงไป เพื่อไม่ให้การยุบพรรคส าเร็จในทางความเป็นจริงจึงมีความจ าเป็นที่เราต้องก่อตั้ง
คณะก้าวหน้าข้ึนมา 
 นายปิยบุตร กล่าวว่า พวกเขาต้องการก าจัดบทบาทของแกนน าพรรคอนาคตใหม่ แต่พวกเขาจะได้เห็น
พวกเราเดินทางไปรณรงค์ทั่วประเทศ พวกเขาอยากท าลายความคิดแบบอนาคตใหม่ แต่ต่อไปเขาจะเห็นความคิดแบบ
อนาคตใหม่ถ่ายโอนและไหลเวียนเข้าไปอยู่ในคณะก้าวหน้าทุกอณู น าความคิดแบบอนาคตใหม่ไปรณรงค์ต่อเนื่องทั่ว
ประเทศไทย คณะก้าวหน้าตั้งใจจะเป็นองค์กรใช้รณรงค์ขับเคลื่อนทางความคิด มุ่งมั่นปักธงความคิดก้าวหน้าให้กับ
สังคมไทย เดินหน้าสร้างพลเมืองก้าวหน้าให้กับประเทศไทย 
 "คณะก้าวหน้ามีภารกิจหลักสามข้อ 1. การสร้างเครือข่ายทั่วประเทศไทย 2. รณรงค์ทางความคิดทั่ว
ประเทศไทย 3. รณรงค์หาเสียงให้กับการเลือกตั้งท้องถ่ินในทุกระดับทั่วประเทศไทย คณะก้าวหน้าเลือกใช้สัญลักษณ์
เป็นวงกลมสีส้มล้อมรอบลูกศรสีน้ าเงินที่พุ่งทะลุวงกลมสีส้มออกไป แสดงถึงการออกไปให้พ้นกรอบเพดานข้อจ ากัด
ต่างๆ ที่เป็นเครื่องกีดขวางความเจริญก้าวหน้าของสังคมไทย" นายปิยบุตร กล่าว 
 นายปิยบุตร กล่าวอีกว่า คณะก้าวหน้ามีคณะกรรมการบริหารชุดหนึ่ง ประกอบไปด้วยอดีตกรรมการ
บริหารพรรคอนาคตใหม่ที่ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าท างานต่อไปด้วยกัน และมีองค์กรท างานขับเคลื่อนแยกไปตามภารกิจ
ดังต่อไปนี้ 
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 1.เครือข่ายพื้นที่ ทั้งในกลุ่มภูมิภาคต่างๆ กลุ่มชาติพันธ์ุ กลุ่มแรงงาน ซึ่งเราจะเดินหน้าท าต่อไปเพื่อปักธง
รัฐสวัสดิการและความเท่าเทียมทางสังคม และจะมีการเปิดงานเครือข่ายในด้านใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายนักธุรกิจ 
ข้าราชการ และนักเรียนนักศึกษา ที่เราจะเดินทางไปพบเจอเพื่อท างานทางความคิดต่อไป 
 2.เราจะสร้าง“โรงเรยีนของผู้ไมย่อมจ านน” เพื่อการเอาชนะทางความคิด มีหลักสูตรส าหรบันักเรยีน นิสิต 
นักศึกษา บุคคลทั่วไป ฝึกอบรมให้กับผู้น าแบบใหม่ผู้น าก้าวหน้า เพื่อการรณรงค์อย่างสร้างสรรค์ จัดให้มีค่ายส าหรับ
เยาวชน 
 3.งานทางวัฒนธรรม ในการสถาปนาอ านาจน าแบบใหม่  ในสมัยพรรคอนาคตใหม่เราจัดงานศิลปะ 
วัฒนธรรม และดนตรีอย่างต่อเนื่อง งานนี้คณะก้าวหน้าจะรับมาด าเนินการต่อ โดยจะมีการจัดงานศิลปะในรูปแบบอืน่ๆ
อย่างต่อเนื่องด้วย ไม่ว่าจะงานหนังสือการเมืองและการเสวนา รางวัลวรรณกรรมที่มีเนื้อหาสนับสนุนประชาธิปไตย 
สิทธิมนุษยชน และความคิดก้าวหน้า การฉายภาพยนตร์และเสวนา และนิทรรศการเพื่อแสดงผลงานของศิลปิน 
 4.ฟอรั่มทางนโยบายเพื่อเปิดให้มีการเสวนาทางสาธารณะและวิชาการ เพื่อออกแบบนโยบายก้าวหน้า ท า
ให้เราเช่ือมต่อสร้างเครือข่ายไปยังภาคประชาสังคมและนักวิชาการผู้เช่ียวชาญด้านต่างๆ และ 5. ช่องทางการสื่อสาร
ออนไลน์ เราจะเดินหน้าระบบการสื่อสารต่อไปและเพิ่มความเข้มข้นมากกว่าเดิม ทั้งสารคดี ตลาดวิชา รายการประจ า
สัปดาห์" นายปิยบุตร กล่าว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ขณะเดียวกัน คณะก้าวหน้าจะเดินหน้ารณรงค์ใน 12 ประเด็นพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็นปฏิรูปการศึกษา รัฐ
สวัสดิการ ปฏิรูปที่ดิน ทลายทุนผูกขาด สิ่งแวดล้อม เกษตรก้าวหน้า ปฏิรูปกิงทัพ ยุติรัฐราชการรวมศูนย์ ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน เศรษฐกิจก้าวหน้าและเป็นธรรม และที่ส าคัญที่สุดคือการ
รณรงค์ให้มีการท ารัฐธรรมนูญใหม่ในฐานะที่เป็นฉันทามติใหม่ของสังคมไทยร่วมกัน 
 นายปิยบุตร กล่าวว่า พวกเราพรรคอนาคตใหม่ก็ได้พิสูจน์เอาไว้แล้วว่าตลอดสองปีที่ผ่านมา เราได้ท าสิ่งที่
คนคิดว่าเป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ มาวันนี้พรรคอนาคตใหม่ที่มีสมาชิกกว่า 6 หมื่นคน มีคนเลือกกว่า 6.3 ล้านคน มี
เครือข่ายอยู่ในทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย แต่ได้ถูกคนเพียง 7 คนยุบไปนั้น เราก าลังอยู่ในบทพิสูจน์อีกครั้ง ว่าเราจะเดิน
ต่อไปอย่างไร เราแพ้แล้วใช่หรือไม่ เมื่อถูกยุบพรรคแล้วการฟื้นตัวกลับมาคงเป็นไปไม่ได้แล้วใช่หรือไม่ 
 “นี่เป็นอีกครั้งที่พวกเราชาวอนาคตใหม่ตกอยู่ในสถานการณณ์ที่จะท าสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ เราจะ
พิสูจน์ให้ได้ว่าแม้เราจะถูกท าลาย แต่พวกเราจะฟื้นคืนชีพกลับมาได้ดังนกฟินิกซ์ ในช่ือของคณะก้าวหน้า " นายปิยบุตร 
กล่าว 
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 นายปิยบุตร กล่าวทิ้งท้ายว่า การเดินทางบทใหม่ได้เริ่มอย่างสมบูรณ์แล้ว เมื่อวันที่ 14 มีนาคมที่ผ่านมา 
ส.ส.ของพรรคอนาคตใหม่ 54 คนได้น าความคิดอุดมการณ์แบบอนาคตใหม่เดินทางไปสังกัดพรรคก้าวไกลภายใต้การน า
ของพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ และชัยธวัช ตุลาธน และวันที่ 21 มีนาคม อดีตกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ได้ก่อตั้งคณะ
ก้าวหน้าข้ึน นี่คือการเดินทางบทใหม่ของพวกเรา ขอเชิญชวนประชาชนผู้ทรงอ านาจสูงสุงของประเทศ มาร่วมเดินทาง
ไปด้วยกัน เพื่อท าให้พวกเขาเห็นว่าการยุบพรรคอนาคตใหม่ไม่สามารถท าลายความฝันของพวกเราได้ เพื่อท าให้พวกเขา
เห็นว่านิติสงครามไม่สามารถหยุดยั้งการเดินทางอย่างก้าวหน้าก้าวไกลไปสู่อนาคตใหม่ได้ 
 “ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้ทรงอ านาจสูงสุดของประเทศมาร่วมเดินทางไปกั บ “คณะก้าวหน้า” 
ร่วมกันสร้างความคิดก้าวหน้าให้กับสังคมไทย ร่วมกันสร้างพลเมืองก้าวหน้าให้กับประเทศไทย ก้าวหน้าและก้าวไกลสู่
อนาคตใหม่ที่พวกเราก าหนดเอง” นายปิยบุตร กล่าว 
 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/618371 
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“ คณะก้าวหน้า”เสนอ”บ๊ิกตู่”ลาออก ตั้งนายกฯใหม่”แก้โควิด-รัฐธรรมนูญ”ภายใน1ปีก่อนยุบสภา 
วันที่ 21 มี.ค. 2563 เวลา 18:04 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ธนาธร”เปิดตัว”คณะก้าวหน้า”อัดวิกฤตศรัทธาของผู้น าไม่เหลือเรียกร้อง”ประยุทธ์”ลาออกตั้งนายกฯใหม่”แก้โค
วิด-ร่างรัฐธรรมนูญใหม่”ภายใน1ปีก่อนยุบสภาเลือกต้ังใหม่  
 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ แถลงเนื่องในโอกาสวันเปิดตัวของคณะก้าวหน้า
ซึ่งเป็นคณะที่มาจากพรรคอนาคตใหม่ว่า ท่ามกลางวิกฤตของประเทศมากมายหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น วิกฤตศรัทธาของ
ผู้น า ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตความขัดแย้งทางการเมือง และวิกฤตการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 เป็นวิกฤตที่เราก าลังเผชิญใน
วันนี้ มีความรุนแรงสาหัส มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่พวกเราจะต้องร่วมมือกัน จากทุกฝ่ายในสังคม ในการพาสังคมไทย
ออกจากวิกฤตเหล่าน้ีให้ได้ 
 ในฐานะที่ตนเป็นตัวแทนของคณะก้าวหน้า มีข้อเสนอเพื่อแก้วิกฤตของรัฐไทย เริ่มจากการวิเคราะห์หลัก
คิดในการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ของรัฐบาลปัจจุบัน ในการแก้ปัญหาของไวรัสโควิด-19 ของคุณ
ประยุทธ์นั้น เราเห็นข้อบกพร่อง เราเห็นหลักคิดที่ไม่เหมาะสมของผู้น าประเทศ อย่างเช่นในช่วงที่ผ่านมามีการรายงาน
ข่าวจากสื่อมวลชนว่า การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยได้มีการเปิดโรงแรมสุวรรณภูมิกว่า 100 ห้อง เพื่อรับคน
ต่างชาติเข้ามากักตัว 14 วัน 
 ในขณะเดียวกัน ที่ศูนย์กักตัวแรงงานไทยที่กลับจากประเทศเกาหลี มีเพียงมุ้ง มีเพียงขัน ซึ่งการปฏิบัติทั้ง 
2 กรณีเช่นน้ีแสดงให้เห็นว่า หลักคิดว่าคนไม่เท่าเทียมกัน การเลือกปฏิบัติระหว่างคนกลุ่มหนึ่ง กับคนอีกกลุ่มหนึ่ง แสดง
ให้เห็นถึงการแบ่งช้ันวรรณะในกระบวนคิดของผู้บริหาร ทั้งนี้ เราไม่ได้ขาดคนที่หวังดีต่อสังคม นายธนาธร กล่าวอีกว่า 
เราไม่ได้ขาดคนที่มีความสามารถ แต่สิ่งที่ เราขาดก็คือผู้น าที่เข้าใจปัญหา ผู้น าที่มีหลักคิดที่ถูกต้องในการแก้ปัญหา 
รูปแบบที่เกิดข้ึนอย่างซ้ าซากของการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ใน 2 เดือนที่ผ่านมาแสดงให้เห็นการดูแล
คนไทยไม่เท่าเทียมกัน ไม่เห็นหัวคนเล็กคนน้อย คนรวยคนมีอ านาจได้รับการปฏิบัติอย่างหนึ่ง ขณะที่คนจนได้รับการ
ปฏิบัติอีกอย่างหนึ่ง 
 ทั้งนี้ มีการฟ้องปิดปาก รัฐบาลขาดประสิทธิภาพในการสั่งการ ส่งผลให้การปฏิบัติไม่เป็นรูปธรรม การ
แก้ไขปัญหาไวรัสโควิด-19 จ าเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาต้องกระบวนทัศน์ใหม่ เราต้องจัดความส าคัญใหม่ ให้ผู้เช่ียวชาญ
ยื่นข้อเสนอ ซึ่งประกอบด้วยข้อเสนอ 3 มาตรการที่เช่ือมต่อกัน คือ 1.มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส 
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2.มาตรการทางการแพทย์และสาธารณะสขุ 3.มาตรการเยี่ยวยา ผู้ได้รับผลกระทบ ซึ่งการตัดสินใจด้วยข้อมูล ใช้ข้อมูลที่
เป็นวิทยาศาสตร์และแบบจ าลองทางสถิติมาเป็นเครื่องช่วยตัดสินใจ 
 "เราจะคิดแต่มาตรการใดมาตรการหนึ่งไม่ได้ การออกแบบมาตรการในการแก้ไขปัญหา จ าเป็นจะต้อง
ออกแบบด้วยการค านึงถึง 3 ส่วนไปด้วยกัน เราต้องยึดหลักการให้มั่นว่าการแก้ไขปัญหาโควิด-19 หลักการที่ส าคัญที่สดุ
คือ หลักการที่ว่าทุกชีวิตส าคัญเท่ากัน ต้องช่วยเหลือชีวิตของเพื่อนร่วมสังคมให้ได้มากที่สุด และสุดท้ายเราต้องระดม
สรรพก าลัง สนับสนุนให้ผู้ที่น านโยบายที่ตัดสินใจจากฝ่ายการเมือง ไปใช้ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด และต้องให้พวกเขา
เหล่านั้นมีขวัญก าลังใจที่ดี เพื่อที่จะต่อสู้เป็นแถวหน้าของการป้องกัน และการจัดการการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 นี่
คือกระบวนทัศน์ที่จะต้องมี" นายธนาธร กล่าว 
 นายธนาธร กล่าวอีกว่า ขอเสนอแรกของคณะก้าวหน้าในการแก้วิกฤตของชาติในครั้งนี้ คือ พล.อ.ประยทุธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีต้องเสียสละลาออก เปิดทางให้คนอื่นเข้ามาเป็นผู้น าในการแก้ปัญหาวิกฤตของชาติแทน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ทั้งนี้เมื่อพล.อ.ประยุทธ์ ลาออกแล้ว ให้สภาผู้แทนราษฏรแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม ่โดยมีภารกิจเฉพาะ
หน้า 2 อย่าง ที่จะต้องท าให้เสร็จภายในกรอบเวลา 1 ปี คือ ภารกิจที่ 1 คือ แก้สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 รวมถึงการ
ฟื้นฟูประเทศหลังจากนั้น 
 ภาระกิจที่ 2 คือ เป็นเจ้าภาพในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตามข้อเสนอ 3 ยุบ 1 เลิก 1 แก้ คือ ยุบศาล
รัฐธรรมนูญ ยุบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ยุบวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้ง ส่วน 1 เลิก คือเลิกมาตรา 279 ใน
รัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 ยกเลิกการนิรโทษกรรมให้แก่บรรดาประกาศค าสั่งและการกระท าของคสช. และ 1 แก้ คือแก้
มาตรา 256 ให้สามารถมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ง่ายข้ึน และก าหนดให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชน 
"ท าไมต้อง 3 ยุบ 1เลิก 1แก้ เหตุผลก็คือเพื่อท าให้การเลือกตั้งครั้งหน้า เราจะได้ผู้น าของประเทศที่เป็นตัวแทนของ
ประชาชนอย่างแท้จริง ที่มาจากเจตนารมณ์ของประชาชนจริงๆ ไม่ใช่ผู้น าของประเทศที่มาสืบทอดอ านาจจากการท า
รัฐประหาร เมื่อสภาผู้แทนราษฏรแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่แล้ว มีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่แล้ว เอาภาระกิจเฉพาะหน้า 
2 เรื่องนี้ไปจัดการภายใน 1 ปี เสร็จแล้ว 'ยุบสภา' เปิดให้มีการเลือกตั้งใหม่”นายธนาธร กล่าว 
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 ส าหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ ให้มีการเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร และสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญพร้อม
กันในคราวเดียวกัน หากเดินตามโร้ดแมพนี้ เราจะได้สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อมาท ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ คืน
อ านาจให้กับประชาชน 
 “เราจะได้ผู้น าประเทศคนใหม่ที่มาจากเจตจ านงของประชาชน และนั่นคือโร้ดแมพในการแก้วิกฤตรัฐไทย
ที่คณะก้าวหน้าเสนอในวันน้ี ไม่ใช่เพื่อแก้วิกฤตใดวิกฤตหนึ่ง แต่เอาวิกฤตทั้งหมดมาท าให้เป็นโอกาส ในการพาประเทศ
ไทยเดินไปข้างหน้า ตอนนี้ผมไม่ใช่ ส.ส.แล้ว ไม่ใช่ผู้น าพรรคการเมืองแล้ว ดังนั้น ขอเสนอของเราไม่ใช่เป็นการช่วงชิง
อ านาจทางการเมือง แต่เป็นข้อเสนอเพื่อพาประเทศไทยไปข้างหน้า”นายธนาธรกล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/618370 
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เปิดตัว"คณะก้าวหน้า"สานต่ออุดมการณ์"อนค."  
เสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563 เวลา 17.59 น.                        
 
 
 
 
 
 
 
เปิดตัว"คณะก้าวหน้า"สานต่ออุดมการณ์"อนาคตใหม่" “ปิยบุตร”ชี้คืนชีพดั่งนกฟีนิกซ์ เผย 3 ภารกิจส าคัญสร้าง
เครือข่าย -รณรงค์ความคิด -การเมืองท้องถิ่น  ด้าน"ธนาธร"กางโรดแม็พแก้วิกฤต  จ้ี"ประยุทธ์"ลาออก                          
 เมื่อวันที่ 21 มี.ค. นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ นายปิยบุตร แสงกนกกุล อดีต
เลขาธิการพรรค และ น.ส.พรรณิการ์ วานิช อดีตโฆษกพรรค ร่วมจัดรายการแถลงข่าวผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์เปิดตัวอย่างเป็น
ทางการของ “คณะก้าวหน้า” (Progressive Movement) ผ่านเฟซบุ๊กที่ใช้ช่ือว่าคณะก้าวหน้า  โดยนายปิยบุตร กล่าว
ตอนหนึ่งว่า ภายหลังการยุบพรรคอนาคตใหม่ นายธนาธรได้มีการแถลงต่อว่าคณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ที่
ถูกตัดสิทธิจะเดินหน้าสานต่อภารกิจของพรรคอนาคตใหม่ในนามของ คณะอนาคตใหม่  
 แต่ด้วยความที่กฎหมายของประเทศไทยเป็นใจเสียเหลือเกินในการท าลายความทรงจ าของประชาชนที่มี
ต่อพรรคอนาคตใหม่ ไม่ให้ใช้ช่ือ ช่ือย่อ หรือเครื่องหมายของพรรคอนาคตใหม่ เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกด าเนินคดีทาง
กฎหมายจนเป็นอุปสรรคต่อการเดินหน้าท างาน 
 เราจึงจ าเป็นต้องไม่ใช่ช่ือ จากคณะอนาคตใหม่ มาใช้ช่ือคณะก้าวหน้าแทน แต่ค าว่าอนาคตใหม่และพรรค
อนาคตใหม่คือต านานที่ยังมีชีวิต ยังเป็นประวัติศาสตร์ที่ยังคงเดินเรื่องอยู่ และเป็นจิตวิญญาณที่พร้อมจะเดินทาง
ต่อเนื่องต่อไป 
 นายปิยบุตร กล่าวว่า  คณะก้าวหน้ามีภารกิจหลักสามข้อ คือ  1. การสร้างเครือข่ายทั่วประเทศไทย 2. 
รณรงค์ทางความคิดทั่วประเทศไทย  3.รณรงค์หาเสียงให้กับการเลือกตั้งท้องถ่ินในทุกระดับทั่วประเทศไทย คณะ
ก้าวหน้าเลือกใช้สัญลักษณ์เป็นวงกลมสสี้มลอ้มรอบลูกศรสีน้ าเงนิที่พุ่งทะลุวงกลมสสีม้ออกไป แสดงถึงการออกไปให้พน้
กรอบเพดานข้อจ ากัดต่างๆ ที่เป็นเครื่องกีดขวางความเจริญก้าวหน้าของสังคมไทย 
 นายปิยบุตร กล่าวอีกว่า คณะก้าวหน้ามีคณะกรรมการบริหารชุดหนึ่ง ประกอบไปด้วยอดีตกรรมการ
บริหารพรรคอนาคตใหม่ที่ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าท างานต่อไปด้วยกัน และมีองค์กรท างานขับเคลื่อนแยกไปตามภารกิจ
ดังต่อไปนี้ 1.เครือข่ายพื้นที่ ทั้งในกลุ่มภูมิภาคต่างๆ กลุ่มชาติพันธ์ุ กลุ่มแรงงาน ซึ่งเราจะเดินหน้าท าต่อไปเพื่อปักธงรัฐ
สวัสดิการและความเท่าเทียมทางสังคม และจะมีการเปิดงานเครือข่ายในด้านใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายนักธุรกิจ 
ข้าราชการ และนักเรียนนักศึกษา ที่เราจะเดินทางไปพบเจอเพื่อท างานทางความคิดต่อไป 
  2. เราจะสร้าง “โรงเรียนของผู้ไม่ยอมจ านน” เพื่อการเอาชนะทางความคิด มีหลักสูตรส าหรับนักเรียน 
นิสิต นักศึกษา บุคคลทั่วไป ฝึกอบรมให้กับผู้น าแบบใหม่ผู้น าก้าวหน้า เพื่อการรณรงค์อย่างสร้างสรรค์ จัดให้มีค่าย
ส าหรับเยาวชน 
 
 
 
 นายปิยบุตร กล่าวว่า 3.งานทางวัฒนธรรม ในการสถาปนาอ านาจน าแบบใหม่ ในสมัยพรรคอนาคตใหม่
เราจัดงานศิลปะ วัฒนธรรม และดนตรีอย่างต่อเนื่อง 4. ฟอรั่มทางนโยบายเพื่อเปิดให้มีการเสวนาทางสาธารณะและ
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วิชาการ และ 5. ช่องทางการสื่อสารออนไลน์ เราจะเดินหน้าระบบการสื่อสารต่อไปและเพิ่มความเข้มข้นมากกว่าเดิม 
ทั้งสารคดี ตลาดวิชา รายการประจ าสัปดาห์  
 ทั้งนี้คณะก้าวหน้าจะเดินหน้ารณรงค์ใน 12 ประเด็นพื้นฐาน ไม่วาจะเป็นปฏิรูปการศึกษา รัฐสวัสดิการ 
ปฏิรูปที่ดิน ทลายทุนผูกขาด สิ่งแวดล้อม เกษตรก้าวหน้า ปฏิรูปกองทัพ ยุติรัฐราชการรวมศูนย์ ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน เศรษฐกิจก้าวหน้าและเป็นธรรม และที่ส าคัญที่สุดคือการรณรงค์ให้มีการ
ท ารัฐธรรมนูญใหม่ในฐานะที่เป็นฉันทามติใหม่ของสังคมไทยร่วมกัน 
 นายปิยบุตร กล่าวต่อไปว่า  เราก าลังอยู่ในบทพิสูจน์อีกครั้ง ว่าเราจะเดินต่อไปอย่างไร เราแพ้แล้วใช่
หรือไม่ เมื่อถูกยุบพรรคแล้วการฟื้นตัวกลับมาคงเป็นไปไม่ได้แล้วใช่หรือไม่ นี่เป็นอีกครั้งที่พวกเราชาวอนาคตใหม่ตกอยู่
ในสถานการณ์ที่จะท าสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ เราจะพิสูจน์ให้ได้ว่าแม้เราจะถูกท าลาย แต่พวกเราจะฟื้นคืนชีพ
กลับมาได้ดังนกฟินิกซ์ ในช่ือของคณะก้าวหน้า 
 "นอกจากการเมืองคือความเป็นไปได้แล้ว การเมืองยังคือการเอาชนะกันทางความคิด เข้าไปสถาปนา
อ านาจน าแบบใหม่ ในช่วงเวลาน้ีคือช่วงเวลาที่เป็นวิกฤติการณ์แห่งอ านาจน า นี่คือโอกาสที่เราจะรณรงค์ทางความคิด 
ปักธงความคิดแบบใหม่ เพื่อโอกาสในการสถาปนาอ านาจน าแบบใหม่  
 ดังนั้น คณะก้าวหน้าจะปักธงความคิดก้าวหน้า หลอมรวมประชาชนต่อสู้กับโครงสร้างอยุติธรรม ที่คนส่วน
น้อยของประเทศได้ประโยชน์จากการรีดคนส่วนใหญ่ เราจะเดินทางท างานทางความคิด เพื่อให้ประชาชนจากที่เป็น
เพียงจ านวนนับให้กลายเป็นองค์ประธานของสังคมไทย เป็นผู้ทรงอ านาจสูงสุดอย่างแท้จริง" นายปิยบุตร กล่าว 
 นายปิยบุตร กล่าวทิ้งท้ายว่า การเดินทางบทใหม่ได้เริ่มอย่างสมบูรณ์แล้ว เมื่อวันที่ 14 มีนาคมที่ผ่านมา 
ส.ส.ของพรรคอนาคตใหม่ 54 คนได้น าความคิดอุดมการณ์แบบอนาคตใหม่เดินทางไปสังกัดพรรคก้าวไกลภายใต้การน า
ของพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ และชัยธวัช ตุลาธน และวันที่ 21 มี.ค. อดีตกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ได้ก่อตั้งคณะ
ก้าวหน้าข้ึน นี่คือการเดินทางบทใหม่ของพวกเรา ขอเชิญชวนประชาชนผู้ทรงอ านาจสูงสุดของประเทศ มาร่วมเดินทาง
ไปด้วยกัน  
 "เพื่อท าให้พวกเขาเห็นว่าการยุบพรรคอนาคตใหม่ไม่สามารถท าลายความฝันของพวกเราได้ เพื่ อท าให้
พวกเขาเห็นว่านิติสงครามไม่สามารถหยุดยั้งการเดินทางอย่างก้าวหน้าก้าวไกลไปสู่อนาคตใหม่ได้ ขอเชิญชวนพี่น้อง
ประชาชนผู้ทรงอ านาจสูงสุดของประเทศมาร่วมเดินทางไปกับคณะก้าวหน้า ร่วมกันสร้างความคิดก้าวหน้าให้กับ
สังคมไทย ร่วมกันสร้างพลเมืองก้าวหน้าให้กับประเทศไทย ก้าวหน้าและก้าวไกลสู่อนาคตใหม่ที่พวกเราก าหนดเอง"นาย
ปิยบุตร กล่าว  
 ด้านนายธนาธร กล่าวว่า วันน้ีเป็นวันเปิดตัวของคณะก้าวหน้า ท่ามกลางวิกฤตของประเทศมากมายหลาย
ด้าน ไม่ว่าจะเป็น วิกฤตศรัทธาของผู้น า ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตความขัดแย้งทางการเมือง และวิกฤตการแพร่ระบาดไวรัสโค
วิด-19 ส าหรับตนแล้ว วิกฤตที่เราก าลังเผชิญในวันน้ี มีความรุนแรงสาหัส มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่พวกเราจะต้องรว่มมอื
กัน จากทุกฝ่ายในสังคม ในการพาสังคมไทยออกจากวิกฤตเหล่าน้ีให้ได้ คณะก้าวหน้าตั้งข้ึนมาภายใต้การเผชิญหน้ากับ
วิกฤตเหล่าน้ี 
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 "เรายืนยันที่จะเดินฟันฝ่าวิกฤตเหลา่น้ีไปด้วยอุดมการณ์เดิม เป้าหมายเดิมของพรรคอนาคตใหม่ที่ถูกยบุไป 
อันได้แก่ การสร้างสังคมที่คนไทยทุกคนเท่าเทียมกัน และประเทศไทยเท่าทันโลก เราตั้งคณะก้าวหน้าข้ึนมาด้วยความ
ปรารถนาดี ต่ออนาคตของประเทศชาติ ด้วยความหวังดีกับเพื่อพี่น้อง ประชาชนคนไทยทุกคน เราต้องการรณรงค์เพื่อ
พาประเทศไทยไปข้างหน้าอย่างสันติ เราต้องการสร้างฉันทามติใหม่ที่จะท าให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสนัติ เท่าเทียม 
และได้รับความเป็นธรรม"นายธนาธร กล่าว  
 นายธนาธร กล่าวอีกว่า ข้อเสนอแรกของคณะก้าวหน้าในการแก้วิกฤตของชาติในครั้งนี้ คือ คุณประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีต้องเสียสละลาออก เปิดทางให้คนอื่นเข้ามาเป็นผู้น าในการแก้ปัญหาวิกฤตของชาติแทน เมื่อ
คุณประยุทธ์ ลาออกแล้ว ให้สภาผู้แทนราษฏรแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ โดยมีภารกิจเฉพาะหน้า 2 อย่าง ที่จะต้อง
ท าให้เสร็จภายในกรอบเวลา 1 ปี คือ 
 ภารกิจที่ 1 คือ แก้สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 รวมถึงการฟื้นฟูประเทศหลังจากนั้น ภารกิจที่ 2 คือ เป็น
เจ้าภาพในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตามข้อเสนอ 3 ยุบ 1 เลิก 1 แก้  คือ ยุบศาลรัฐธรรมนูญ ยุบคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
ยุบวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้ง ส่วน 1 เลิก คือเลิกมาตรา 279 ในรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 ยกเลิกการนิรโทษกรรม
ให้แก่บรรดาประกาศค าสั่งและการกระท าของคสช.  และ 1 แก้ คือแก้มาตรา 256 ให้สามารถมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้
ง่ายข้ึน และก าหนดให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชน 
 นายธนาธร กล่าวอีกว่า ท าไมต้อง 3 ยุบ 1เลิก 1แก้  เหตุผลก็คือเพื่อท าให้การเลือกตั้งครั้งหน้า เราจะได้
ผู้น าของประเทศที่เป็นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริง ที่มาจากเจตนารมณ์ของประชาชนจริงๆ ไม่ใช่ผู้น าของ
ประเทศที่มาสืบทอดอ านาจจากการท ารัฐประหาร เมื่อสภาผู้แทนราษฎรแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่แล้ว มี
คณะรัฐมนตรีชุดใหม่แล้ว เอาภารกิจเฉพาะหน้า 2 เรื่องนี้ไปจัดการภายใน 1 ปี เสร็จแล้วยุบสภาเปิดให้มีการเลือกตั้ง
ใหม่ ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้ ให้มีการเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญพร้อมกันในคราว
เดียวกัน 
 "หากเดินตามโรดแม็พนี้ เราจะได้สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อมาท ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ คืนอ านาจ
ให้กับประชาชน เราจะได้ผู้น าประเทศคนใหม่ที่มาจากเจตจ านงของประชาชน และนั่นคือโรดแม็พในการแก้วิกฤตรัฐ
ไทยที่คณะก้าวหน้าเสนอในวันนี้ ไม่ใช่เพื่อแก้วิกฤตใดวิกฤตหนึ่ง แต่เอาวิกฤตทั้งหมดมาท าให้เป็นโอกาส ในการพา
ประเทศไทยเดินไปข้างหน้า ตอนนี้ผมไม่ใช่ ส.ส.แล้ว ไม่ใช่ผู้น าพรรคการเมืองแล้ว ดังนั้น ขอเสนอของเราไม่ใช่เป็นการ
ช่วงชิงอ านาจทางการเมือง แต่เป็นข้อเสนอเพื่อพาประเทศไทยไปข้างหน้า" นายธนาธร กล่าว 
 ทั้งนี้นายธนาธร ได้ตอบค าถามว่ามีปัจจัยอะไรที่จะท าให้ข้อเสนอโรดแม็พของคณะก้าวหน้าเป็นจริงได้ ว่า 
การแพร่ระบาดของโควิด-19 ขณะนี้ แน่นอนว่า ท าให้การรวมตัวของคนหมู่มากในการเรยีกร้องข้อเสนอเปน็ไปไม่ได้ แต่
ไม่ได้หมายความว่าพวกเราพูดคุยและส่งสารให้ผู้มีอ านาจไม่ได้ ตนอยากบอกว่าสิ่งที่เสนอมาทั้งหมดนั้น พวกตนไม่มีใคร
ได้ประโยชน์อะไรเลยจากข้อเสนอเหล่าน้ี 
 เพราะถูกตัดสิทธ์ิไปแล้วและตนไม่ได้เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแล้ว และที่เราไม่เสนอยุบสภาก็เพราะ
การยุบสภาจะท าให้เกิดสุญญากาศทางการเมือง ในภาวะนี้จะเกิดสุญญากาศทางการเมืองไม่ได้ แต่การให้ พล.อ.
ประยุทธ์อยู่ในอ านาจต่อไป โอกาสที่จะฝ่าวิกฤติเป็นไปได้ยากมาก ถ้าผู้น าไม่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน และ 
พล.อ.ประยุทธ์ก็ไม่ไว้ใจประชาชนมาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้ว 
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 นายธนาธร กล่าวว่า ในสภาวะแบบนี้จะฝ่าวิกฤติที่ต้องการความร่วมแรงรว่มใจของประชาชนไปได้อย่างไร 
วิกฤตโควิด-19 นี้จะอยู่กับเราอีก 1 ปีอย่างน้อย ยิ่งแก้ยิ่งตัดสินใจช้าต้นทุนทางสังคมในการแก้ปัญหาในอนาคตจะยิ่งสูง
มาก เราไม่ได้ต้องการส่งสารแค่ถึงประชาชนให้ร่วมกันเรียกร้อง 
 แต่เราส่งสารตรงๆไปถึงผู้มีอ านาจ ไปถึง พล.อ.ประยุทธ์ว่าถึงเวลาแล้วที่ พล.อ.ประยุทธ์จะต้องเสียสละให้
ประเทศไปต่อได้แล้ว ยิ่ง พล.อ.ประยุทธ์อยู่ต่อผลรา้ยยิ่งมหาศาล พล.อ.ประยุทธ์ไม่เข้าใจการบริหารงานในทางเศรษฐกจิ
เลย วันน้ีการชุมนุมรวมตัวกดดันให้ลาออกเป็นไปไม่ได้ แต่เราช่วยกันคนละไม้ละมือออนไลน์ ส่งเสียงดังๆ ได้ นี่คือเวลา
ที่กลุ่มชนช้ันน าต้องพิจารณาเรื่องนี้จริงจัง.              
        
                                             
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/764209 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
"ธนาธร" ชูแก้ "โควิด-19" นายกฯ ลาออก ตั้งรัฐบาลเฉพาะกิจ 

https://www.dailynews.co.th/politics/764209
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21 มีนาคม 2563 - 17:11 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อดีตกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ เปิดตัวคณะก้าวหน้า จวกรัฐบาลแก้วิกฤตโควิด-19 ล้มเหลว 
               "ธนาธร-ปิยบุตร" เปิดตัวคณะก้าวหน้า เคลื่อนไหวปักธงความคิดสถาปนา "อ านาจน าแบบใหม่" จวก
รัฐบาลแก้วิกฤตโควิด-19 ล้มเหลว เหลื่อมล้ าช่วยเหลือคนจน-นักลงทุน เรียกร้องใช้ 3 หมื่นล้าน เยียวยาแรงงานนอก
ระบบ จ่ายหัวละ 3,600 บาท ช่วงปิดเมือง 20 วัน พร้อมชู 3 โรดแมฟแก้โควิด-19 นายกฯ ต้องลาออกตั้งรัฐบาล
เฉพาะกิจท างานแทน 1 ปี แก้รธน. ยุบกกต.,ศาลรธน., ส.ว.แต่งตั้ง ตั้งสสร.ยกร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ยันไม่คิดช่วงชิง
อ านาจ 
                เมื่อวันที่ 21 มี.ค.2563 เวลา 14.00 น. นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายปิยบุตร แสงกนกกุล น.ส.พรรณิ
การ์ วาณิช อดีตกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ที่ถูกศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้ยุบพรรค ร่วมกันแถลงเปิดตัวคณะ
ก้าวหน้าผ่านเพจเฟซบุ๊กไลฟ์ของคณะก้าวหน้า เลี่ยงพบปะกันประชาชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
 
อดีตอนาคตใหม่รวมตัวตั้งคณะก้าวหน้า 
                นายปิยบุตร กล่าวว่า เมื่อ 1 เดือนที่ผ่านมา ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ โดยตุลการ 7 คน 
เสียงข้างมาก ลงมติยุบพรรคอนาคตใหม่ แม้รัฐธรรมนูญไทยก าหนดให้ค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเป็นที่สุด มีผลผูกพัน
ทุกองค์กร แต่จะผูกพันเข้าไปในหัวใจของประชาชนหรือไม่ข้ึนอยู่กับเหตุผล ที่ผ่านมามีกระแสความไม่พอใจในโลก
ออนไลน์ นักเรียน นิสิตนักศึกษาจัดชุมนุมทั่วทุกมหาวิทยาลัย มีความเห็นแย้งกับค าวินิจฉัยของศาล ภายหลังการยุบ
พรรคนายธนาธรแถลงข่าวในทันทีว่า พวกเราจะเดินหน้าสานต่อภารกิจของพรรคอนาคตใหม่ 
                โดยกลุ่มที่ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี จะร่วมเคลื่อนไหวในนามคณะอนาคตใหม่ แต่ พรป.พรรค
การเมือง ห้ามไม่ให้ใช้ช่ือซ้ ากับพรรคการเมืองที่ถูกยุบ ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ต้องเผชิญกับคดีความ จึงจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนช่ือ   โดยอนาคตใหม่จะเป็นจิตวิญญาณที่เดินทางต่อเนื่องเข้าไปอยู่ในร่างกายใหม่ๆ อดีตกรรมการบริหารพรรค
ร่วมกันตั้งคณะก้าวหน้า เพื่อไม่ให้การยุบพรรคอนาคตใหม่ส าเร็จตามความเป็นจริง ต่อไปนี้จะเห็นพวกเราร่วมกัน
รณรงค์ต่อเนื่องไปทั่วประเทศ  ในนามคณะก้าวหน้า 
               นายปิยบุตร กล่าวอีกว่า เราต้องการปักธงความคิดก้าวหน้าให้สังคมไทย สร้างพลเมืองก้าวหน้า โดยจะ
สร้างเครือข่ายรณรงค์ความคิดไปทั่วประเทศ และจะรณรงค์หาเสียงให้กับการเลือกตั้งท้องถ่ินทั่วประเทศ โดยสัญลักษณ์
ลูกศรสีส้มพุ่งทะลุวงกลม เป็นการพุ่งทะยานไปให้พ้นจากกรอบเพดานที่กีดขวางความเจริญก้าวหน้าของประเทศ 
  
 
 
               โดยกรรมการบริหาร จะประกอบด้วย อดีต กก.บห.พรรคอนาคตใหม่ แยกขับเคลื่อนตามภารกิจในพื้นที่ทั่ว
ทุกภูมิภาค และมุ่งหน้าสร้างเครือข่ายกับข้าราชการรุ่นใหม่ นักธุรกิจรุ่นใหม่ และกลุ่มนิสิตนักศึกษา นอกจากนี้จะตั้ง
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โรงเรียนของผู้ไม่ยอมจ านน  จัดหลักสูตรและฝึกอบรมให้ผู้น าก้าวหน้า รวมถึงการจัดค่ายเยาวชน เดินหน้าระบบ
การศึกษาออนไลน์ทุกช่องทาง 
  
ปักธงความคิด สถาปนาอ านาจน าแบบใหม่ 
                "การเมืองคือการเอาชนะกันทางความคิด เพื่อเปลี่ยนความคิดและจิตใจของประชาชน ตลอด 2 ปีของการ
เดินทางเราพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า มีคนเลือก 6.3 ล้านคน  นี่จึงเป็นอีกครั้งที่ชาวอนาคตใหม่ตกอยู่ในสถานการณ์ต้อง
พิสูจน์ให้ได้ว่า แม้จะถูกท าลายแต่เราจะกลับฟื้นคืนชีพเหมือนนกฟินิกซ์ การเอาชนะทางการเมืองจะใช้เพียงก าลังทาง
กายภาพ หรือจ านวนส.ส.ไม่ได้ แต่ต้องเอาชนะทางความคิด ต้องเข้าไปสถาปนาอ านาจน าแบบใหม่ 
                ซึ่งไม่มีช่วงเวลาใดเหมาะสมไปกว่าน้ีอีกแล้ว เราจึงต้องปักธงความคิดเพื่อโอกาสในการสถาปนาอ านาจน า
แบบใหม่ จึงขอเชิญชวนประชาชนมาร่วมเดินทางไปด้วยกันเพื่อแสดงให้เขาเห็นว่า นิติสงครามไม่สามารถหยุดยั้งการ
เดินทางอย่างก้าวหน้า ก้าวไกล สู่อนาคตใหม่ที่เราก าหนดเอง"นายปิยบุตร กล่าว 
  
 "ธนาธร" จวกพรรคร่วมรัฐบาลล้มเหลว ขาดเอกภาพแก้วกฤตโควิด-19 
               ด้านนายธนาธร กล่าวว่า คณะก้าวหน้าเปิดตัวท่ามกลางวิกฤตหลายด้านของประเทศ โดยเฉพาะวิกฤตการ
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่รุนแรงและหนักหนากว่าวิกฤตครั้งอื่นๆที่ผ่านมา เราตั้งคณะก้าวหน้าข้ึนมาด้วย
ความหวังดีต่อประเทศและประชาชน  เมื่อได้เห็นข้อเสนอและแนวทางแก้วิกฤต ไวรัสโควิด-19 ของ พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เราเห็นข้อบกพร่อง จากหลักคิดที่ไม่เหมาะสมของผู้น าประเทศ ยกตัวอย่าง กรณี ทอท.เปิด
โรงแรมสุวรรณภูมิแอร์พอร์ต รับต่างชาติกักตัว 14 วัน 
               ขณะที่ศูนย์กักตัวผีน้อยมีเพียงมุ้ง ขัน เครื่องเสียง และทีวี แสดงให้เห็นถึงความคิดว่าคนไม่เท่าเทียมกัน 
หรือมาตรการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประกอบการดิวตี้ฟรี ปรับลดค่าตอบแทนส าหรับสัญญาคงที่รายเดือน ท าให้
รัฐสูญเสียรายได้กว่า 3 หมื่นล้านบาท และยกเว้นการเก็บค่าผลประโยชน์ต่อแทนข้ันต่ ารายเดือนและรายปี ซึ่งท าให้
รายได้รัฐลดลงอีกกว่า 3 พันล้าน หรือมาตรการตั้งกองทุนพยุงหุ้นซึ่งถูกต่อต้านว่าเป็นการช่วยผู้ถือหุ้นและนักลงทุนซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นคนมีฐานะ 
               กรณีกักตุนขายหน้ากากอนามัยเกินราคา ศาลลงโทษจ าคุกและปรับผู้กักตุนขายหน้ากากอนามัยเกินราคา 
8-4,000 ช้ิน ขณะที่คนใกล้ตัวผู้มีอ านาจมีคลิปว่ามีหน้ากากเป็นล้านช้ิน ไม่ถูกด าเนินคดี ความขัดแย้งระหว่างกรมการ
ค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ กับกรมศุลกากร หรือกรณีมติครม. อนุมัติลดอัตราการส่งเงินเข้ากองทุนประกันสังคม จาก 
5% เป็น 0.1% เป็นเวลา 3 เดือน แต่บอร์ดประกันสังคม สั่งลดการจ่ายเงินเข้ากองทุนฯเหลือ 4% ซึ่งแสดงถึงความไม่
เป็นเอกภาพของการท างานในพรรคร่วมรัฐบาล 
  
จ่ายเยียวยาปิดเมืองแรงงานนอกระบบหัวละ 3,600 บาท 
               "ส าหรับผมที่ไม่ใช่วิกฤตของรัฐบาล แต่เป็นวิกฤตของรัฐไทย ปัญหาไปไกลกว่าประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการ หรือหลักคิดผิดพลาด เราไม่ได้ขาดคนมีความสามารถหรือขาดข้อเสนอ เพราะมีข้อเสนอดีๆ จากนายปริญ 
พานิชภักดิ์ นายกรณ์ จาติกวณิช หรือ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ แต่เราขาดผู้น าที่มีความสามารถ  รูปแบบ 
 
 
 
 
ซ้ าซากในการแก้ปัญหาโควิดแสดงให้เห็นถึงการดูแลคนไทยไม่เท่าเทียมกัน คนรวย คนมีอ านาจได้รับการปฏิบัติอย่าง
หนึ่ง แต่คนจนได้รับการปฏิบัติอีกอย่างหนึ่ง 
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                การปิดสถานบันเทิงเกิดผลกระทบในวงกว้าง ผู้เดือดร้อนสาหัสที่สุดคือแรงงานนอกระบบ ประมาณ 9 
ล้านคน รัฐบาลควรใช้งบ 33,000 ล้านบาท น าไปจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือในช่วงเวลาปิดเมือง 20 วัน หัวละ 3,600 บาท 
ซึ่งเป็นการใช้วงเงินเดียวกันกับการช่วยเหลือดิวตี้ฟรี ดึงแรงงานนอกระบบให้สมัครเป็นผู้ประกันตน มาตรา 40  การ
จัดการครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งเดียวจบ ต้องต่อเนื่องยืนยาวอย่างน้อย 1 ป ี
               จ าเป็นต้องมีผู้น าที่เข้าใจสังคม สาธารณสุข  ผู้ประกอบการ มาตรการทางการคลงัในการพยุงเศรษฐกิจ เพื่อ
เยียวยาทุกคน 3  เดือนที่ผ่านมา ของการแก้ปัญหาเราเห็นในสิ่งตรงกันข้าม เป็นการล้มละลายทางการเมือง ขาดศรัทธา
และเช่ือมั่นจากประชาชน วันน้ีจะเรียกร้องความร่วมมือจากประชาชนก็ไม่ได้"นายธนาธรกล่าว 
  
เสนอโรดแมพ แก้โควิด นายกฯลาออก แก้รธน.ยุบศาลรธน.-กกต.-สว. 
               นายธนาธร เสนอโรดแมพแก้วิกฤตโควิด-19 ของคณะก้าวหน้า ดังนี้ โดยนายกฯต้องเสียสละลาออก 
เปิดทางให้คนอื่นเข้ามาเป็นผู้น าแก้ปัญหาชาติ  ให้สภาฯแต่งตั้งนายกฯคนใหม่  ด าเนินภารกิจเฉพาะหน้า ในเวลา 1 ปี 
คือแก้ปัญหาโควิด-19 ฟื้นฟูประเทศ และเป็นเจ้าภาพแก้ไขรัฐธรรมนูญ ยุบศาลรธน. คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 
และ วุฒิสภาจากการแต่งตั้ง ยกเลิกมาตรา 279 ใน รธน.ฉบับปี 2560 ยกเลิกการนิรโทษกรรมให้คสช. แก้รัฐธรมนูญ ม.
256 ให้สามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ ก าหนดให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) จากประชาชน   จากโรดแมพดังก
ล่าวเราจะได้สภาฯชุดใหม่ที่มาจากประชาชน ได้รัฐบาลผู้น าประเทศที่มาจากเจตจ านงของ 
  
ปลุกมวลชนส่งเสียงออนไลน์เรียกร้อง นายกฯลาออก 
               "ในภาวะโควิด-19 เราไม่สามารถเรียกร้องให้ยุบสภาฯ เพราะจะปล่อยให้เกิดสุญญากาศทางการเมือง
ไม่ได้  ข้อเสนอยุบสภาฯ จึงไม่สอดรับกับวิกฤตโควิด-19 แต่ถ้าให้พล.อ.ประยุทธ์อยู่ต่อไป โอกาสที่ประเทศสูญเสียและ
ดิ่งลึกไปมาก เพราะโควิดจะอยู่กับเราอย่างน้อย 1 ปี เราออกมาชุมนุมเรียกร้องไม่ได้ แต่ส่งเสียงเรียกร้องผ่านออนไลน์ 
ส่งตรงถึงไปพึงคุณประยุทธ์ให้เสียสละ เพื่อให้ประเทศได้ไปต่อประชาชน  ยืนยันว่าข้อเสนอของเราไม่ใช่การช่วงชิง
อ านาจการเมืองเพราะพวกเราไม่ได้เป็นผู้น าพรรคการเมือง ผมไม่ได้เป็นแคนดิเดทนายกฯ อีกแล้ว แต่ข้อเสนอเพื่อน า
ประเทศไปข้างหน้า "นายธนาธรกล่าว 
  
ช่อ ชงยุบรวมศูนย์แถลงสถานการณ์โควิด แก้ข่าวสับสน 
               ด้าน น.ส.พรรณิการ์ เสนอให้รัฐบาลรวมศูนย์แถลงข่าวสถานการณ์โควิด-19 ให้เหลือเพียงศูนย์เดียว เพื่อ
ป้องกันการสื่อสารที่สับสน เนื่องจากขณะนี้มีทั้งการแถลงข่าวที่ท าเนียบรัฐบาล กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงดิจิตอล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรุงเทพมหานคร ท าให้ประชาชนเกิดความสับสน ไม่แน่ใจว่าอะไรเป็นข่าวจริง อะไรเป็นเฟค
นิวส์ เพราะในแต่ละวันมีการเปิดเผยข้อมูลกลับไปกลับมา 
  
อ้างอิง : 
https://www.komchadluek.net/news/politic/423655?utm_source=category&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=politic 
 
 

 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/politic/423655?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politic
https://www.komchadluek.net/news/politic/423655?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politic


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตขำ่วในคณะกรรมกำรส่ือสำรองคก์รฯและส ำนักประชำสัมพนัธ์    
ติดตอ่ 17920-17924 

36 

 

 
 
 
 
เขียนเพ่ือคิด 
กษิต ภิรมย์  
วันพุธ ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563, 02.00 น. 
พลังบริสุทธิ์ กับการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย 
 อาจจะพูดได้ว่า เป็นความจริง (Truth) และข้อเท็จจริง(Facts) ที่เมื่อใดที่นิสิตนักศึกษา คนหนุ่มคนสาว ใน
กรุงนอกกรุง ออกมาแสดงความคิดเห็นขับเคลื่อนเรื่องการบ้านการเมืองเพื่อสังคม เมื่อนั้นก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงรูป
โฉม โครงสร้าง สาระเนื้อหาของสังคมไม่มากไม่น้อยแต่ก็แน่นอน 
 เหตุที่พลังนิสิตนักศึกษา คนหนุ่มคนสาว เป็นพลังสังคมได้อย่างจริงจัง เป็นที่ยอมรับ เป็นที่น่าเช่ือถือ และ
ได้รับการสนับสนุนจากสังคมทั่วไป เพราะเป็นพลังบริสุทธ์ิ คือมุ่งการท าการเพื่อสังคม ไม่ได้มีเป้าหมายแอบแฝง ไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน ซ่อนเร้น ไม่ได้มุ่งใฝ่หาครอบครองอ านาจ หรือใฝ่หาอ านาจ 
 บัดนี้ กระบวนการนิสิตนักศึกษา คนหนุ่มคนสาว ได้เริ่มก่อตัวเป็นรูปเป็นร่างข้ึนมาเรื่อยๆ แบบค่อยเป็น
ค่อยไปอย่างระมัดระวัง แต่ก็ดูว่าจะมั่นคงข้ึนอีกครั้ง 
 ประเด็นข้อเรียกร้อง คือประยุทธ์และคณะรัฐบาลต้องออกไป กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 ต้องแก้ไข
อย่างใหญ่หลวง หรือยกร่างใหม่หมด และเมื่อนั้นการเลือกตั้งในบริบทเสรีประชาธิปไตยก็จะต้องเกิดข้ึน 
ประเด็นเหล่านี้มิใช่ของใหม่ของแปลก คนไทยหลายหมู่เหล่าที่อยู่ในปีกเสรีประชาธิปไตยก็เห็นพ้องต้องกันส่วนใหญ่ก็
เป็นพลังเงียบ 
 ในขณะเดียวกัน ฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่เคยช่ืนชมกับตัวพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 2 
ก็เริ่มแคลงใจ เริ่มวิตกกังวลกับความไร้ประสิทธิภาพในการบริหารบา้นเมือง และการวางตัวที่ไม่อยู่ในร่องในรอย ขณะที่
ทุกหมู่เหล่าก็เผชิญกับความไม่คล่องตัว ความไม่แน่นอนในชีวิตประจ าวัน และผลกระทบของบริบทโลกที่คุกคามประดงั
เข้ามาทุกว่ีทุกวัน แต่ดูจะพึ่งพาผู้น ารัฐนาวาชุดนี้มิได้เลย ประเทศถดถอย อนาคตมืดมน ฝ่ายรัฐบาลหูหนวก ตาบอด 
สมองทึบ คิดได้แค่การคงอยู่ในอ านาจและการเอื้อประโยชน์แบบถ้อยทีถ้อยอาศัยกับคนสามานย์รอบข้างรอบตัว ซึ่งหาก
ปล่อยเดินต่อไปในลักษณะนี้ไม่นานประเทศไทยก็ถึงทางตัน และความหายนะ 
 หากฝ่ายรัฐบาลจะมีสติ รับฟังเสียงนิสิตนักศึกษา คนหนุ่มคนสาว และแวดวงภาคประชาสังคม และภาค
ชาวบ้าน ก็คงจะท าการปรับปรุงตัวเองไปบ้างแล้ว 
 ซึ่งดูไปแล้วเหมือนว่าฝ่ายรัฐบาลนั้นพร้อมจะเผชิญกับแรงเรียกร้องและแรงต่อต้านด้วยวิธีการใช้อ านาจทุก
รูปแบบ พร้อมกับยังยืนกระต่ายขาเดียวว่า ต้องอยู่เพื่อรักษาเสถียรภาพ และว่าเป็นผู้ปกป้องสถาบันชาติ เป็นการใฝ่หา
ความถูกต้องชอบธรรมให้กับตนเองและพวกพ้อง ด้วยมิได้ค านึงและตระหนักว่าที่เป็นอยู่แต่เริ่มแรกนั้น มิได้อยู่บน
พื้นฐานของความถูกต้องชอบธรรมใดๆ 
 
 
 
 
 แล้วก็คิดแบบเบาปัญญาว่า วิธีจะสยบพลังนิสิตนักศึกษาและคนหนุ่มคนสาวก็คือ ไปดึงให้เข้าร่วมใน
กระบวนการศึกษาแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญ โดยคิดว่าให้เวที ให้ต าแหน่งก็จะปิดปากไป สยบได้ เสมือนว่านิสิต
นักศึกษาแสนจะเบาปัญญา และไร้ศักดิ์ศรีเช่นพวกตน ในเมื่อเขาต่างก็คิดขีดเขียนเองได้ ไม่ต้องไปพึ่งบุญฝ่ายอ านาจรัฐ 
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 อีกทั้งการแอบเข้าไปแทรกแซงในวงการนิสิตนักศึกษาก็จะด าเนินการต่อไป ทั้งไปข่มขู่ หรือสร้างความ
แตกแยก หรือไม่ก็ไปสนับสนุนจัดตั้งองค์กรเพื่อมาต่อต้านนิสิตนักศึกษาด้วยกัน แถมยังออกมาก าชับเชิงข่มขู่ว่าการ
ประท้วงใดๆ ผู้น าการประท้วงจะได้เดินข้ึนศาลกันเป็นแถว ดังที่รุ่นพี่ๆ หลายๆ รุ่นได้เผชิญและก าลังเผชิญกันอยู่ โดย
มิได้สามารถแยกแยะว่า การต่อสู้เพื่อบ้านเมืองเป็นสิทธิเสรีภาพ เป็นความชอบธรรม เป็นคุณงามความดี แม้จะต้องทน
ทุกข์ทรมานก็ตาม แต่เพราะความเสียสละ ความเห็นดีต่อชาติบ้านเมือง ต่างจากพวกฉวยโอกาส และพวกรอโอกาส มี
อ านาจเพื่อปู้ยี่ปู้ย าบ้านเมือง 
 นอกจากนั้น ก็มีกระบวนการป้ายร้ายป้ายสีว่าพลังนิสิตนักศึกษาและคนหนุ่มคนสาวถูกหลอก ถูกชักน า 
ถูกยุยง ถูกท าให้เป็นเครื่องมือของฝ่ายการเมืองที่อยู่ตรงกันข้ามกับฝ่ายรัฐบาล โดยมิได้ค านึงว่า เหตุปัจจั ยของการ
กลับมาตื่นตัวของนิสิตนักศึกษา คนหนุ่มคนสาวก็คือรัฐบาลเผด็จการทหาร และการสืบทอดอ านาจด้วยวิธีการเขียน
กฎหมายรัฐธรรมนูญเพื่อประโยชน์ส่วนตน มิใช่เพื่อประเทศชาติ 
 สิ่งเหล่านี้และในยุคสมัยนี้ของเทคโนโลยีการสื่อสาร การรับรู้ การตระหนัก มาได้ง่ายดาย อีกทั้งนิ สิต
นักศึกษา คนหนุ่มคนสาว เป็นผู้มีปัญญา เป็นผู้หวังดี ต่อชาติบ้านเมือง ไม่เหมือนพวกหากิน หาเศษหาเลย ในแวดวง
การเมือง เพราะฉะนั้นจึงไม่พึงควรดูถูกปัญญา อย่าเอาระดับความคิด จิตใจและสติปัญญาที่จ ากัดของตนไปใช้กับคนรุ่น
ใหม่ของสังคมไทยน้ี จงให้เกียรติ จงฟัง จงปฏิบัติที่ถูกที่ควรจะดีต่อสังคมอย่างแน่นอน 
 ในขณะเดียวกัน ก็หวังว่าบรรดาพ่อยกแม่ยกที่ยังช่ืนชม เช่ือหวังกับรัฐบาลประยุทธ์ ก็น่าจะตื่นจากภวังค์
ได้แล้ว และพลังเงียบของสังคมก็ต้องออกมาแสดงตัวโยงใยกับคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาว โดยค านึงถึงบรรดานิสิตนักศึกษาก็
ลูกหลานกันทั้งนั้น และเมื่อเขาอยากให้บ้านเมืองดีมีเสรี มีความถูกต้องชอบธรรม ก็ไม่มีเหตุใดที่จะไปขัดขวาง แต่ออก
มาร่วมใจ ร่วมมือ ก็จะเป็นความรับผิดชอบร่วมที่สูงส่ง 
พลังบริสุทธ์ิจะได้งอกงามในการช่วยช าระล้างสังคมการเมืองไทยให้บริสุทธ์ิผุดผ่องกันเสียที 
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วันที่ 21 มี.ค. 2563 เวลา 19:07 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โดย...ทวี สุรฤทธิกุล  
โควิด-19 อาจจะอยู่อีกนาน พร้อมกับรัฐบาลที่อาจพลิกได้เป็นสองหน้า จากเสียงบ่นจนเป็นเสียง “ก่น...” 
 ท าให้หลายคนมองอนาคตของรัฐบาลชุดนี้ว่าอาจจะอยู่ล าบาก แต่ก็มี “ผู้รู้” บางท่านบอกว่า รัฐบาล
อาจจะไม่เปลี่ยนแปลง แต่จะเป็นแค่ “แปรรูป” เช่น กระชับอ านาจมากขึ้น หรือ “รูปร่างเดิมเพียงแต่เปลี่ยนเสื้อผ้า” 
คืออาจจะเปลี่ยนผู้น า โดยโครงสร้างอ านาจเดิมยังคงอยู่ 
 ในกระบวนการแปรรูปอ านาจเป็นผลโดยตรงจากแรงบีบทางสังคม โดยจะเกิดจากการที่มีคนโจมตีถึง
ความล้มเหลวของรัฐบาล ซึ่งในกรณีนี้ก็คือการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ดูเหมือนว่ารัฐบาลท าอะไรช้า
ไป ไม่มีความเด็ดขาดเข้มแข็ง จนถึงการจัดการกับผู้กระท าผิดในหลายๆ เรื่อง ที่ดูไม่จริงจัง ในการนี้ผู้ที่รับผลกระทบ
โดยตรงคือตัวนายกรัฐมนตรี จนถึงข้ันมีการเรียกร้องให้ลาออก 
 แต่ก็มีกระแสสังคมบางส่วน (ที่น่าจะเป็นส่วนใหญ่เพราะส่วนหนึ่งจะเป็นพลังเงียบและสนับสนุนรัฐบาลนี้
มาแต่ต้น รวมถึงคนที่ไม่อยากเห็นบ้านเมืองวุ่นวาย ไม่อยากเห็นคนไทยทะเลาะเบาะแว้งหรือขัดแย้งกันในท่ามกลาง
วิกฤติเช่นน้ี) ยังสนับสนุนนายกรัฐมนตรีคนน้ีอยู่ จึงไม่อยากให้เปลี่ยนนายกรัฐมนตรี เพราะจะน ามาซึ่งความวุ่นวายทาง
การเมืองมากขึ้น หรือถ้ามีการยุบสภาและมีเลือกตั้งใหมก่็ยิ่งจะน ามาซึ่งความยุ่งยากมากข้ึน ทั้งการเกิดภาวะสุญญากาศ
ทางการบริหารในช่วงที่แข่งขันกันหาเสียงเลือกตั้ง และความยุ่งยากในการจัดต้ังรัฐบาลหลังเลือกตั้ง (ภายใต้รัฐธรรมนูญ
ฉบับหวงอ านาจฉบับนี้) ก็ยิ่งน่าจะสร้างวิกฤติให้แก่สังคมมากข้ึน 
 ดังนั้นวิธีการที่ดีที่สุดก็คือ “การกระชับอ านาจ” ตั้งแต่ระดับท าได้ง่ายที่สุดคือปรับการท างานของ
นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลให้ดูเข้มแข็ง เด็ดขาด จริงจัง สร้างความเช่ือมั่นในหมู่ประชาชนให้มากขึ้น พร้อมกับจัดการ
ปัญหาต่างๆ ให้ประชาชนผ่อนคลายความตึงเครียด เช่น การจัดหาหน้ากากอนามัยให้พอเพียง การดูแลชีวิตความ
เป็นอยู่ให้ประชาชนมีความมั่นใจ และการจัดระเบียบสังคมอย่างเอาใจใส่ 
 ทั้งนี้ถ้าถึงข้ันจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกฎหมายหรือออกกฎหมายเพิ่มเติมก็ต้องท า นั่นคือการยกระดับ 
“ภาวะผู้น า” ของนายกรัฐมนตรีนั่นเอง ที่จะต้องแสดงบทบาทเป็น “แม่ทัพของประชาชน” ที่จะน าคนไทยทั้งประเทศสู้
ศึกโควิด-19 ในครั้งนี้ 
 
 
 
 ผู้รู้บางท่านเสนอแนวคิดว่า การกระชับอ านาจในระดับสูงสุดอาจจะกระท าได้ถึง “การระงับใช้รัฐธรรมนญู
บางมาตรา” โดยเหตุที่รัฐบาลไม่สามารถแก้ไขวิกฤติได้ภายใต้โครงสร้างทางการเมืองที่เป็นอยู่ จ าเป็นจะต้องแก้ไขกติกา
บางอย่าง เพื่อจัดทัพรัฐบาลเสียใหม่ เช่น ให้มีรัฐบาลแห่งชาติ เพื่อให้นักการเมืองทุกฝ่ายได้เข้ามาร่วมมือช่วยกันท างาน 
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หรือการเพิ่มอ านาจเพื่อเพิ่มบทบาทใหก้ับนายกรฐัมนตรีสามารถตัดสินใจได้มากข้ึน แม้จะดูเป็น “เผด็จการกลายๆ” แต่
ก็อาจจะได้ผลในการสร้างความสบายให้แก่ประชาชน “สายฮาร์ดคอร์” ที่อยากจะเห็นความเด็ดขาดเข้มแข็งของรัฐบาล
และผู้น าประเทศ ส าหรับแนวคิดเรื่องการเปลี่ยนผู้น า ก็อาจจะเกิดข้ึนได้ใน 2–3 แนวทาง 
 แนวทางแรก ก็ยังใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไปก่อน โดยมีบางท่านคาดว่าพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน อาจจะถึงภาวะ “เหลือจะทน” คือถูกแรงบีบจากสังคมมากๆ ก็อาจจะน้อยใจและลาออก 
หรือมีการท า “ข้อตกลงใหม่” กับผู้น าทหาร แล้วหาคนมาเป็นนายกรัฐมนตรีสบืแทน โดยให้เสนอช่ือผ่านการรบัรองของ
รัฐสภา ตามขั้นตอนในรัฐธรรมนูญนั้นต่อไป 
 แนวทางที่สอง ในแนวที่นุ่มนวลก็คือ ให้มีการประชุมรัฐสภาภายใต้การตกลงร่วมกันให้มีการระงับใช้
รัฐธรรมนูญบางมาตรา หรือถ้ารัฐสภาตกลงกันไม่ได้ก็ต้องใช้แนวทางที่แข็งกร้าว คือการท ารัฐประหารให้มีการระงับใช้
รัฐธรรมนูญบางมาตราให้ได้ โดยยังคงสภาทั้งสองไว้ไม่ไปแตะต้อง เพื่อไม่ให้เกิดแรงกระแทกมากนัก เพียงแต่ลดบทบาท
ของสภาลงไป แล้วเพิ่มอ านาจให้นายกรัฐมนตรีหรือรัฐบาลชุดใหม่ จากนั้นก็ให้มีนายกรัฐมนตรีที่มาจากคณะรัฐประหาร 
เพื่อเข้าควบคุมภาวะวิกฤตินี้ให้เด็ดขาด เช่นเดียวกันถ้าจะให้มีความประนีประนอมก็อาจจะจัดตั้งเป็นรัฐบาลแห่งชาติ 
แต่ถ้ามีปัญหาตกลงกันไม่ได้ ก็ให้ทหารนั่นเองเข้าควบคุมจัดการทั้งหมด โดยก าหนดระยะเวลาให้พอควร เพื่อลดแรงบีบ
อัดจากสังคม ไม่เป็นเผด็จการไปนานนัก 
 อีกแนวทางหนึ่ง ถ้าทั้งสองแนวทางไม่เกิดข้ึน หรือเกิดข้ึนได้ยาก ก็อาจจ าเป็นจะต้องมี “อัศวินม้าขาว” 
(ผู้รู้ท่านบอกว่าน่าจะเป็นนายทหารที่ไม่อาจจะทนดูการบริหารแบบ “ปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรม” นั้นได้ ในขณะที่
กระแสสังคมต้องการผู้น าที่เข้มแข็งและผู้บริหารที่เด็ดขาด คล้ายๆ สภาพการณ์ในปัจจุบันนี่แหละ) เข้ามาจัดการกับ
ปัญหา เพราะถ้าประชาชนขาดความเช่ือมั่นในผู้น าและรัฐบาลแล้ว ไม่ว่ารัฐบาลจะท าอะไรก็จะมีอุปสรรคไปหมด วิกฤติ
โรคระบาดนี้ก็จะยิ่งรุนแรง โดยเฉพาะปัญหาการช่วงชิงกัน “ท างานโง่ๆ” จากบรรดาพรรคร่วมรัฐบาล 
 ทั้งนี้หากอัศวินคนดังกล่าวนี้เข้ามาแล้วสามารถสะสางปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว พร้อมกับสร้างอนาคต
ให้เป็นที่พอใจของประชาชนได้ อัศวินคนนี้ก็อาจจะได้รับการยินยอมให้ปกครองประเทศไปอีกสักระยะ เพื่อวาง
โครงสร้างใหม่ เช่น การเขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และการเมืองส าหรับคนรุ่นใหม่ เป็นต้น 
 ผู้รู้บางท่านบอกว่าแนวทางทั้งสามนี้เป็นไปได้ยาก เพราะเมื่อดูจากท่าทีของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
คิดว่าท่านยังคงจะต้องอยู่ไปอีกนาน เพราะเห็นท่านพยายามที่จะต่อสู้ฝ่าฟัน แม้จะดูหน้าตาทรุดโทรม แต่ก็พยายาม
ออกมาพูดให้ความหวังกับคนไทย เหมือนกับว่าท่านยังอยากท างานอยู่ หรืออย่างน้อยก็เพื่อพรรคพวกเพื่อนพ้องนั่น
แหละ ที่จะยังคงได้เป็นรัฐบาลไปตามที่วางแผนการไว้ หรืออีกอย่างหนึ่งตัวนายกรัฐมนตรีเองนั่นแหละก็ “ไม่มีที่ไป” คือ
ไม่รู้จะวางอนาคตของตัวเองอย่างไร จนบางคนเช่ือว่าอาจจะมีคน “ชักใย” บงการท่านอยู่เบื้องหลังให้ทนอยู่ต่อไปก็ได้ 
ถ้าเป็นแนวทางหลังสุดน้ี การเมืองไทยก็ยังจะไปตามทิศเดิม คือเน่าไปพร้อมๆ กับโควิด-19 นี่แหละครับ 
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