
แจกข้อสอบข่าวเหตุการณ์ ปัจจุบัน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ทั้งในและต่างประเทศ มีนาคม 2562 
 
1. ความรู๎ท่ัวไป เกี่ยวกับ อัตราโทษคดีทําร๎ายรํางกาย  
ความผิดมาตรา 391  
 ผ๎ูใดใช๎กําลังทําร๎ายผ๎ูอื่น โดยไมํถึงกับเป็นเหตุ ให๎เกิดอันตรายแกํกายหรือจิตใจ โทษปรับไมํเกิน 
10,000 บาท/ จําคุกไมํเกิน 1เดือน หรือท้ังจําท้ังปรับ 
ความผิดมาตรา 278  
 ผ๎ูใดกระทําอนาจารขูํเข็ญด๎วยประการใดๆ โดยใช๎กําลังประทุษร๎ายไมํสามารถขัดขืนได๎ โทษจําคุกไมํ
เกิน 10 ปี / ปรับไมํเกิน 200,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
2. “พรรคชาติพัฒนาชูนโยบายโคราช NO PROBLEM โคราชเมืองไร๎ปัญหา วันนี้พรรคชาติพัฒนาจะผลักดัน
นโยบาย 9 ข๎อ คือ 
 1.สร๎างมอเตอร์เวย์-รถไฟฟูา    2.จัดสรรท่ีดินให๎แกํผ๎ูไร๎ที่ทํากิน  
 3.สํงเสริมอุตสาหกรรมการเกษตร    4.กระจายรายได๎ไปสํูระดับรากหญ๎า  
 5.สนับสนุนให๎โคราชเป็นเจ๎าภาพการแขํงขันกีฬา  6.แก๎ไขการจราจรติดขัด สร๎างอุโมงค์ทางลอด  
 7.ปรับปรุง ขยายระบบระบายน้ําลดปัญหาน้ําทํวม  8.สร๎างเมืองให๎ทันสมัยด๎วยเทคโนโลยี  
 9.สํงเสริมครัว(อาหาร)โคราชเป็นครัวโลก 
  
3. สํานักงานสํงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม (สสว.) จับมือองค์กรช้ันนํา 5 แหํง ได๎แกํ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) , มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มร.สส.) , 
มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ (มช.) , สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม ( ISMED) และ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิดโครงการ SME ONLINE (เอสเอ็มอี ออนไลน์) ปีท่ี 3 ภายใต๎แนวคิด 
Digital to Global ยกระดับศักยภาพผ๎ูประกอบการไทยพร๎อมแขํงขันในตลาดออนไลน์สากล ผําน e-
Marketplace ช้ันนําท้ังระดับโลกและระดับภูมิภาค ต้ังเปูาไมํตํ่ากวํา 50,000 ราย สร๎างยอดขายไมํตํ่ากวํา 
640 ล๎านบาท 
  
4. ครม. จัดให๎ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทยฯ ทําเหมืองในปุาสงวน 3 พันไรํ ได๎ถึงปี ใด 
 ตอบ = ปี 2579 
  
5. ครม.ไฟเขียว 764 ล๎าน ซื้อเรือคืน – นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยวํา 
คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบโครงการนําเรือประมงออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลท่ี
ยั่งยืน ระยะท่ี 1 (ระยะเรํงดํวน) การชดเชยเยียวยาเจ๎าของเรือท่ีได๎รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ปี 2558 
วงเงินชดเชย 764.454 ล๎านบาท เพื่อชดเชยเรือประมงจํานวน 305 ลํา โดยแบํงเป็น 2 รอบ รอบแรกจะซื้อ
เรือคืนจํานวน 252 ลํา กรอบวงเงิน 469.604 ล๎านบาท ใช๎งบรายจํายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบ
กลาง รายการเงินสํารองจํายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น 
  
6. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่เทําไรของไทย 
 ตอบ = คนท่ี 29  



  
7. สภาปฏิรูปแหํงชาติได๎โหวต รับ/ไมํรับ รัฐธรรมนูญเมื่อ 6 กันยายน เห็นชอบเทําไร/ไมํเห็นชอบเทําไร 
 ตอบ =  ไมํเห็นชอบ 135 เห็นชอบ 105  
  
8. ธนาคารไทยแหํงใดนําบัตรเอทีเอ็มมาใช๎เป็นธนาคารแรก 
 ตอบ = ธนาคารไทยพาณิชย์  
  
9. แคนเบอรา เป็นเมืองหลวงของประเทศใด 
 ตอบ = ประเทศออสเตรเลีย 
  
10. เลือกตั้งบัตรใบเดียวคืออะไร 
 การเลือกตั้งครั้งนี้มี ‘บัตรเลือกต้ังใบเดียว’ ให๎เราตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือก ‘ส.ส. แบบแบํงเขต’ 
นอกจากนี้คะแนนจากการเลือก ส.ส. แบบแบํงเขตดังกลําวจะถูกนําไปคํานวณอีกครั้งเพื่อหาจํานวน ‘ส.ส. ท่ี
แตํละพรรคพึงจะได๎รับ’ และเมื่อนําไปหักลบกับจํานวน ส.ส. แบบแบํงเขตท่ีแตํละพรรคได๎รับเลือกมาแล๎วก็จะ
ได๎ออกมาเป็นจํานวน ส.ส. แบบบัญชีรายช่ือท่ีแตํละพรรคจะได๎รับอีกครั้ง 
 ข๎อดีของบัตรเลือกตั้งใบเดียวคือคะแนนจะไมํตกน้ํา เพราะเทํากับวํากากบาทเพียง 1 ครั้ง คะแนนจะ
ถูกนับในระบบ ส.ส. แบบแบํงเขต และคะแนนท่ีเลือกไปนั้นจะถูกนําไปคิดรวมเป็นคะแนนของพรรคเพื่อ
คํานวณหา ส.ส. แบบบัญชีรายช่ือในคราวเดียวกัน 
 ขณะท่ีพรรคได๎ ส.ส. ไมํน๎อยกวํา 25 คนมีสิทธิเสนอช่ือบุคคลตามบัญชีของพรรคให๎รัฐสภาลงมติ
แตํงต้ังเป็นนายกรัฐมนตรีได๎ 
  
11. ทําไมแตํละพรรคจึงมีหลายเบอร์ 
 พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญวําด๎วยการเลือกต้ัง ส.ส. พ.ศ. 2561 มาตรา 48 กําหนดให๎การสมัครรับ
เลือกตั้ง ให๎ผ๎ูสมัครได๎รับหมายเลขประจําตัวผ๎ูสมัครเรียงตามลําดับเลขท่ีของหลักฐานการรับสมัครสํวนในกรณี
ท่ีมีผ๎ูมาสมัครพร๎อมกันหลายคนและไมํอาจตกลงลําดับในการยื่นใบสมัครได๎ ให๎ใช๎วิธีจับสลากระหวํางผ๎ูสมัคร
ท่ีมาพร๎อมกัน 
 นั่นหมายความวําจากเดิมท่ีหมายเลขผ๎ูสมัครและหมายเลขของพรรคในการเลือก ส.ส. แบบบัญชี
รายช่ือเป็นเบอร์เดียวกัน ปัจจุบันกฎหมายให๎แยกเบอร์ โดยให๎ผ๎ูสมัครแตํละเขตจับสลากเบอร์ของตัวเอง
ตามลําดับการสมัครในแตํละเขต แม๎จะอยูํในพรรคเดียวกันก็ไมํจําเป็นต๎องมีเบอร์ท่ีเหมือนกัน 
 นายประพันธ์ นัยโกวิท หนึ่งในกรรมการรํางรัฐธรรมนูญเจ๎าของแนวคิดนี้ได๎ให๎เหตุผลวํา เพื่อให๎
ผ๎ูสมัครในแตํละเขตแสดงความรู๎ความสามารถของตัวเอง ไมํใชํอาศัยหมายเลขพรรคในการพึ่งพาเพื่อชํวยให๎ได๎
เป็น ส.ส. 
 นอกจากนี้การใช๎เบอร์ ส.ส. เขตเป็นเบอร์เดียวกับเบอร์พรรคท่ัวประเทศก็มีผ๎ูเห็นวําอาจทําให๎เกิดการ
ซื้อเสียงในวงกว๎างได๎งํายท่ัวประเทศ และอาจเกิดการทุจริตเกี่ยวกับบัตรเลือกต้ังได๎งํายกวําบัตรเลือกต้ังท่ีได๎
เบอร์แตกตํางกันไปตามเขต 
  
 
 



12.  หาข๎อมูลผ๎ูสมัครกํอนไปเลือกตั้งได๎ท่ีไหน 
 โลกยุคดิจิทัล ข๎อมูลผ๎ูสมัครจะหล่ังไหลเข๎ามาหลายชํองทาง นอกจากการเดินหาเสียงแนะนําตัวถึง
ประตูบ๎านทํานแล๎ว ผ๎ูสมัครแทบทุกพรรคมักเลือกใช๎โซเชียลมีเดียในการส่ือสารกับประชาชน ท้ังเฟซบุ๏ก ทวิต
เตอร์ การหาข๎อมูลผ๎ูสมัครจึงสามารถทําได๎ตามอัธยาศัย และสามารถตรวจสอบข๎อมูลผ๎ูสมัครเบื้องต๎นได๎จาก
แอปพลิเคชัน Smart Vote หรือจากเว็บไซต์ของ กกต. www.ect.go.th 
  
13. ในคูหาห๎ามทําอะไรบ๎าง 
 กฎหมายกําหนดให๎ห๎ามสํงเสียง ห๎ามทําให๎บัตรเลือกตั้งชํารุดอยํางจงใจ และห๎ามถํายภาพบัตรเลือกต้ัง
ท่ีตนเองได๎ลงคะแนนแล๎วด๎วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดๆ ท่ีสําคัญ ห๎ามถามวําใครเลือกเบอร์ไหนด๎วยนะ (Exit 
Poll) 
  
14. พบเจอการทุจริตเลือกตั้งต๎องแจ๎งท่ีไหน 
 เมื่อพบเห็นการทุจริตเลือกตั้ง ไมํวําจะเป็นการแจกเงิน ส่ิงของ หรือมีการเรียกรับเงินหรือทรัพย์สิน ให๎
ชํวยกันแจ๎งเบาะแสหรือรวบรวมหลักฐานการทุจริตแจ๎งตํอตํารวจในพื้นท่ี หรือรายงานให๎ กกต. ทราบทาง
โทรศัพท์สายดํวน กกต. 1444 หรือแจ๎งข๎อมูลท่ีสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดในพื้นท่ี 
  
15. ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งได๎ท่ีไหน 
 กํอนวันเลือกต้ัง 20 วัน สามารถตรวจสอบรายช่ือจากบัญชีรายช่ือผ๎ูมีสิทธิเลือกต้ังได๎ท่ีศาลากลาง
จังหวัด, ท่ีวําการอําเภอ, ท่ีทําการเขต, ท่ีทําการ อบต., สํานักงานเทศบาล, ท่ีทําการผ๎ูใหญํบ๎าน หรือเขตชุมชน 
แตํหากไมํมีเวลา 15 วันกํอนวันเลือกต้ัง กกต. จะสํงรายช่ือผ๎ูมีสิทธิเลือกต้ังและท่ีเลือกต้ังให๎ถึงบ๎าน หรือท่ี
เรียกวําหนังสือแจ๎งเจ๎าบ๎าน (ส.ส.12) 
 นอกจากนี้ประชากรโซเซียลสามารถตรวจสอบข๎อมูลได๎จากแอปพลิเคชัน Smart Vote หรือจาก
เว็บไซต์ของ www.khonthai.com 
 ที่ส าคัญ หากเห็นวําไมํมีช่ือตนเองให๎แจ๎งนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท๎องถิ่น โดยนํา
หลักฐานสําเนาทะเบียนบ๎านและบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวอื่นใดท่ีทางราชการออกให๎มา
แสดง โดยต๎องแจํงกํอนวันเลือกตั้งไมํน๎อยกวํา 10 วัน 
  
16. วันเลือกตั้งต๎องเตรียมอะไรไปบ๎าง 
 สําหรับหลักฐานท่ีใช๎ในการเลือกตั้งคือบัตรประชาชน (บัตรท่ีหมดอายุก็ใช๎ได๎)แตํถ๎าหาไมํเจอสามารถ
ใช๎บัตรหรือหลักฐานท่ีราชการหรือหนํวยงานของรัฐออกให๎ โดยต๎องมีรูปถํายและหมายเลขบัตรประจําตัว
ประชาชน เชํน บัตรประจําตัวเจ๎าหน๎าท่ีของรัฐ ใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
  
17. เลือกตั้งวันไหน 
 การเลือกตั้งท่ัวไปคือวันท่ี 24 มีนาคม 2562  โดยคนไทยมีเวลา 9 ช่ัวโมงในการเดินทางไปใช๎สิทธิออก
เสียงเลือกตั้ง ต้ังแตํเวลา 08.00-17.00 น. โดยเมื่อเสร็จส้ินการลงคะแนนในเวลา 17.00 น. แล๎วจะนับคะแนน 
ณ ท่ีเลือกตั้ง โดยเปิดเผยจนเสร็จส้ินในรวดเดียว 
  



18. การเลือกต้ัง 2562 จะเป็นการเลือกต้ังสมาชิกสภาผ๎ูแทนราษฎร (ส.ส.) ครั้งแรกในรอบกี่ปีและนับจากปี 
ใด 
 ตอบ = ในรอบ 8 ปี นับจากปี 2554  
  
19. ข๎อมูลท่ีประชาชนควรรู๎เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
 ระบบการเลือกต้ังตามรัฐธรรมนูญนี้ กําหนดให๎มีสมาชิกสภาผ๎ูแทนราษฎร (ส.ส.) จํานวน 500 คน 
แบํงเป็น ส.ส. จากระบบแบบแบํงเขตเลือกตั้งจํานวน 350 คน และ ส.ส. จากระบบแบบบัญชีรายช่ือ 150 คน 
ซึ่งการเลือกในระบบแบํงเขตใช๎ระบบเลือกแบบ "หนึ่งเขตหนึ่งคน" ประชาชนทุกคนมีสิทธิหนึ่งเสียงท่ีจะ
กากบาทเลือกผ๎ูสมัครคนเดียวให๎เป็น ส.ส. ตัวแทนของเขตเลือกต้ังนั้นๆ และทุกคะแนนเสียง ท่ีประชาชน
กากบาทไป นอกจากจะใช๎ตัดสิน ส.ส. แบบแบํงเขตแล๎วยังเอาไปใช๎คํานวนท่ีนั่ง ส.ส. ระบบบัญชีรายช่ือด๎วย 
ปัจจัยอีกอยํางหนึ่งท่ีสําคัญตํอผลการเลือกต้ัง คือ จํานวนสมาชิกวุฒิสภาท่ี คสช. เลือกมา 250 คน จะรํวม
โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีด๎วย ดังนั้น ในรัฐสภาหลังการเลือกต้ังจะมีสมาชิกท่ีออกเสียงเลือกนายกรัฐมนตรี 
750 คน ผ๎ูท่ีจะได๎รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีต๎องมีเสียงสนับสนุนไมํน๎อยกวําครึ่งหนึ่ง คือ 376 เสียง หากพรรค
การเมืองใดต๎องการจัดต้ังรัฐบาลก็ต๎องหา ส.ส. มาสนับสนุนให๎ได๎ 376 เสียง แตํหาก คสช. จะกลับมาเป็น
รัฐบาลก็มีเสียงของ ส.ว. อยูํในมือแล๎ว 250 เสียง ต๎องอาศัยเสียง ส.ส. สนับสนุนอีกเพียง 126 เสียงเทํานั้น 
  
20. การใช๎อํานาจนอกระบบแทรกแซงการเลือกตั้ง 
 ระหวํางการเดินหน๎าสํูการเลือกต้ัง คสช. ยังคงถืออํานาจสูงสุดในการบริหารประเทศอยูํพร๎อมกับ
อํานาจพิเศษ "มาตรา 44" ท่ีจะส่ังอะไรเมื่อใดก็ได๎ตามท่ีต๎องการ ขณะท่ีรัฐมนตรี 4 คน ท่ีจับมือกันต้ังพรรค
พลังประชารัฐก็ยังไมํลาออกจากตําแหนํงระหวํางการหาเสียง พร๎อมประกาศชูธงสืบทอดนโยบาย คสช. ให๎
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรี 
 ประกาศและคําส่ังพิเศษ กับกฎหมายตํางๆ ท่ีออกโดย คสช. ยังใช๎บังคับอยูํระหวํางการเลือกต้ัง การ
จับกุมดําเนินคดีกับคนแสดงความเห็นตรงข๎ามกับ คสช. การสํงทหารไปคุกคามประชาชนตามบ๎าน ยังไมํลดลง
แม๎ประเทศกําลังจะกลับสํูประชาธิปไตย ทําให๎การทํากิจกรรมของพรรคการเมืองเป็นไปอยํางจํากัด และการ
เลือกตั้งขาดบรรยากาศท่ีเสรีเป็นธรรม 
  
นโยบายของแต่ละพรรค ใน การเลือกต้ัง ปี 2562 
  
21. นโยบาย ของ พรรคเพื่อไทย 
 นโยบายการศึกษาของ พรรคเพื่อไทย 
 เรียนฟรี 15 ปี 
 พัฒนาศูนย์เด็กเล็กอัจฉริยะ 20,000 แหํงท่ัวประเทศ 
 หนึ่ง Laptop ตํอเด็กหนึ่งคน 
 สนับสนุนเด็กท่ีออกจากระบบการศึกษาเพราะยากจน 
 มุํงให๎เด็กไทยมีทักษะภาษา 3 ภาษาท้ังภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ ภาษาจีน 
  
 
 



22. นโยบาย พรรคอนาคตใหมํ 
 นโยบายการศึกษาของ พรรคอนาคตใหมํ 
 ให๎คําเล้ียงดูบุตรตั้งแตํอายุ 0-5 ปี 1,200 บาท ตํอเดือน 
 เพิ่มศูนย์เด็กเล็ก 20,000 แหํง ท่ัวประเทศ 
 ลดทํองจํา เน๎นทักษะชีวิต ลดวิชาหลัก เพิ่มวิชาเลือกเน๎นทักษะอาชีพ 
 นักเรียน ผ๎ูปกครอง ชุมชน รํวมกันออกแบบ หลักสูตรการศึกษา 
  
23. นโยบาย พรรคประชาธิปัตย์ 
 นโยบายการศึกษาของ พรรคประชาธิปัตย์ 
 ให๎คําเล้ียงดูบุตรตั้งแตํอายุ 0-8 ปี 1,000 บาท ตํอเดือน 
 เพิ่มปริมาณครูปฐมวัยและเพิ่มศูนย์เด็กเล็ก เน๎นสอนกระบวนการคิด 
 เอกชนสามารถกําหนดหลักสูตรได๎ รับเด็กฝึกงานสามารถลดหยํอนภาษีได๎ 
 เด็กประถมเน๎นทํองจําและการวิเคราะห์ เด็กมัธยมเน๎นให๎ผ๎ูเรียนค๎นหาตัวเอง 
 มัธยมปลายเรียนตามความสนใจและออกแบบหลักสูตรเองได๎ 
  
24. นโยบาย  พรรคชาติไทยพัฒนา 
 นโยบายการศึกษาของ พรรคชาติไทยพัฒนา 
 ลูกหลานชาวเกษตรเรียนฟรีจนถึงปริญญาตรี ถ๎าทํางานด๎านการเกษตร หลังจบการศึกษา 
 กองทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนให๎ได๎เรียนในระดับท่ีสูงขึ้น 
 กระจายการศึกษาให๎แกํสังคม ชุมชน เอกชน และกลํุมศาสนารํวมกันบริหารจัดการ 
  
25. นโยบาย พรรคพลังประชารัฐ 
 นโยบายการศึกษาของ พรรคพลังประชารัฐ 
 ปลดหนี้นักศึกษา ท้ังท่ีเป็นลูกหนี้หรือไมํเป็นลูกหนี้ กยศ. 
 หลักประกันการศึกษาถ๎วนหน๎า 
 ดึงมหาวิทยาลัยใกล๎เคียงมาเป็นพี่เล้ียงแกํโรงเรียนประถมและมัธยม 
 ชูนโยบายสิทธิสตรี ค๎ุมครองและให๎ความรู๎แกํเด็กและเยาวชนหญิง 
 ชุมชน โรงเรียน ผ๎ูปกครองเป็นผ๎ูดูแล ระบบการศึกษาแทนกระทรวงศึกษาธิการ 
 
26. นายเอกชัย หงส์กังวาน พร๎อมด๎วย นายโชคชัย ไพบูลย์รัชตะ นักกิจกรรมทางการเมือง เดินทางมายื่น
หนังสือ ขอกําลังทหารดูแลรักษาความปลอดภัย หลังถูกทําร๎าย แล๎วกี่ครั้ง 
 ตอบ = 6 ครั้ง 
 
27. รัฐสภาอังกฤษลงคะแนนเสียงทํวมท๎น 412-202 เรียกร๎องขยายเส๎นตาย Brexit ออกไป กี่เดือน  
 ตอบ = 3 เดือน 
28. เสรี วงษ์มณฑา อดีตแกนนําและนักปราศรัยบนเวที กปปส. ท่ีกํอนหน๎านี้เคยแสดงความคิดเห็นท่ีคนรุํน
ใหมํ แหํปล้ืมธนาธร ในงานฟุตบอลประเพณี จุฬา-ธรรมศาสตร์ ครั้งท่ีเทําไร  
 ตอบ = ครั้งท่ี  73  



 
29. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน๎าพรรคประชาธิปัตย์ แถลง การทุจริตคอร์รัปช่ันมี 3 รูปแบบ คือ  
 ตอบ =  1.การปล๎นประเทศโดยใช๎งบประมาณท่ีไมํถูกต๎อง 
  2.การปล๎นประชาชน เก็บสํวย รีดไถ   
  3.การวางแผนกลับมาปล๎นโดยใช๎นโยบายเอื้อประโยชน์กับพวกพ๎อง ดังนั้นนโยบายการปราบปราม
การทุจริตคอร์รัปช่ันจึงต๎องควบคุม 3 ปัญหานี้ให๎ได๎ 
  
30. การแก๎ไข รัฐธรรมนูญนั้นไมํใชํเรื่องงําย" เพราะบทบัญญัติ ใน รัฐธรรมนูญฉบับ 2560 "มาตรา 256"
กําหนดขั้นตอนไว๎ดังนี้  
 1.ญัตติขอแก๎ไขเพิ่มเติมต๎องมาจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) หรือจาก สส. จํานวนไมํ น๎อยกวํา 1 ใน 5 
ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทําท่ีมีอยูํของสภาผ๎ูแทนราษฎร หรือจาก สส. และสมาชิกวุฒิสภา (สว.) จํานวนไมํ
น๎อยกวํา 1 ใน 5 ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทําท่ีมีอยูํของท้ัง 2 สภา หรือจากประชาชน ผ๎ูมีสิทธิเลือกต้ัง
จํานวนไมํน๎อยกวํา 5 หมื่นคนตามกฎหมายวําด๎วยการเข๎าช่ือเสนอกฎหมาย 
  
31. ญัตติขอแก๎ไขเพิ่มเติมต๎องเสนอเป็นรํางรัฐธรรมนูญแก๎ไขเพิ่มเติมตํอรัฐสภา และให๎รัฐสภาพิจารณาเป็น 3 
วาระ  
 การออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ี 1 (ขั้นรับหลักการ) ให๎ใช๎ วิธีเรียกช่ือและลงคะแนนโดยเปิดเผย 
และต๎องมี คะแนนเสียงเห็นชอบด๎วยในการแก๎ไขเพิ่มเติมนั้น ไมํน๎อยกวํากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกท้ังหมด
เทําท่ีมีอยูํของท้ัง 2 สภา ซึ่งในจํานวนนี้ต๎องมี สว. เห็นชอบด๎วยไมํน๎อยกวํา 1 ใน 3 ของจํานวน สมาชิก
ท้ังหมดเทําท่ีมีอยูํของวุฒิสภา 
 การพิจารณาในวาระท่ี 2 (ขั้นพิจารณาเรียงลําดับมาตรา) โดยการออกเสียงในวาระท่ี 2 นี้ให๎ถือเสียง
ข๎างมากเป็นประมาณ แตํในกรณีท่ีเป็นรํางรัฐธรรมนูญแก๎ไขเพิ่มเติมท่ีประชาชนเป็นผ๎ูเสนอ ต๎องเปิดโอกาสให๎
ผ๎ูแทนของประชาชนท่ีเข๎าช่ือกันได๎แสดงความคิดเห็นด๎วย 5.เมื่อการพิจารณาวาระท่ีสองเสร็จส้ินแล๎ว ให๎รอไว๎ 
15 วัน เมื่อพ๎นกําหนดนี้แล๎วให๎รัฐสภาพิจารณาในวาระท่ี 3 ตํอไป 
 การออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ี 3 (ขั้นสุดท๎าย) ให๎ใช๎วิธีเรียกช่ือและลงคะแนนโดยเปิดเผย และต๎อง
มีคะแนนเสียงเห็นชอบด๎วยในการท่ีจะให๎ออกใช๎เป็นรัฐธรรมนูญมากกวํากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกท้ังหมด
เทําท่ีมีอยูํของท้ังสองสภา โดยในจํานวนนี้ต๎องมี สส. จากพรรคการเมืองท่ีสมาชิกมิได๎ดํารงตําแหนํงรัฐมนตรี 
ประธานสภาผ๎ูแทนราษฎรหรือรองประธานสภาผ๎ูแทนราษฎร เห็นชอบด๎วยไมํน๎อยกวําร๎อยละ 20 ของทุก
พรรคการเมืองดังกลําวรวมกัน และมีสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบด๎วย ไมํน๎อยกวํา 1 ใน 3 ของจํานวนสมาชิก
ท้ังหมดเทําท่ีมีอยูํของวุฒิสภา 
 
32. เจ๎าหน๎าท่ีเรํงคัดแยกบัตรเลือกต้ัง ท่ีสํงมายังไปรษณีย์หลักส่ี กํอนตรวจสอบความถูกต๎อง สํงถึง 350 เขต
เลือกตั้งท่ัวประเทศ คาดจะเสร็จส้ินภายในวันท่ี เทําไร  
 ตอบ = วันท่ี 21 มี.ค.2562 นี้ 
  
33. ‘ทักษิณ ชินวัตร’ จัดรายการ ‘Good Monday’ ตอบอนาคตประเทศไทย เผยวิธีการ ทําอยํางไรเศรษฐกิจ
ดีพุํง ภายใน1ปี! 
ถามตอบอนาคตประเทศไทย ตอนท่ี 1 



 สวัสดีครับพี่น๎องคนไทยท่ีเคารพครับ วันนี้ผมคงมาตอบคําถาม เพราะวําบรรดาผ๎ูท่ีติดตามรายการนี้
ต้ังคําถามมาเยอะแยะ ก็จะแบํงกลํุมคําถามท่ีจะตอบในวันนี้ตามคําถามท่ีถามมาก็ 4-5 ข๎อนะครับ 
 อันแรกเนี่ย วันนี้ก็อาจจะยาวนิดหนํอย คําถามแรกก็จะถามวํา แนวการในการพัฒนาประเทศให๎
เจริญก๎าวหน๎าควรจะเป็นยังไงบ๎าง แล๎วก็มีคําถามยํอยอยูํประมาณ 7 คําถาม ผมคงจะตอบหลักการกํอน
เพราะวํามันจะยาว เขาบอกวําจะทําให๎เศรษฐกิจฟื้นใน 1 ปีได๎ยังไง กํอนอื่นเอาหลักการกํอน 
  
สิ่งที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ ความรู้และเทคโนโลยี 
 ความรู๎เทคโนโลยีเด๋ียวนี้มันอยูํตรงมือถือเราหรือแล็บท็อปเรา เราสามารถเข๎าห๎องสมุดโลก มีความรู๎
เหมือนท่ีคนท่ัวโลกเขามี ถ๎าเราปรับปรุงภาษาอังกฤษเราหนํอย เราจําเป็นท่ีต๎องคิดวํา อยําง กสทช.ต๎องมานั่งดู
วํา ถา๎ราคา data มันแพง ถ๎าแพงก็คือกีดกันคนจนให๎เข๎าหาแหลํงข๎อมูล คนจนก็ไมํฉลาดขึ้นสักทีสิ ต๎องให๎คน
จนเข๎าถึงแหลํงข๎อมูลได๎เหมือนคนรวย นั่นก็คือราคาคํา data ท่ีคิดต๎องไมํแพง และทํายังไงถึงจะให๎
ระบบส่ือสารข๎อมูล Data Communication ไปถึงระดับหมูํบ๎านให๎ได๎ เพื่อให๎คนทุกคนได๎มีโอกาส นี่คือ
หลักการนะครับ หลักการกํอน แตํวิธีการเด๋ียวมาคุยกันอีกทีนะครับ 
  
การท่ีจะพลิกฟื้นเศรษฐกิจให๎กลับข้ึนมาดีภายใน 1 ปี คือ 
 1.ต๎องปรับโครงสร๎างหนี้ให๎ประชาชนและภาคธุรกิจขนาดเล็ก 
 2.ต๎องจัดการบริหารทรัพยากรท่ีมีอยูํให๎เหมาะสม โดยท่ียังไมํต๎องไปกู๎เพิ่ม 
 3.บริหารด๎านของโลกาภิวัตน์ให๎ดี เพื่อจะไมํให๎เราต๎องขาดดุลตลอดเวลา 
  
เรื่องการเงินอีกอันนึง 
 ระบบนี้ โลกเราอยูํระบบทุนนิยม เราชอบไมํชอบเราต๎องอยูํกับมันให๎ได๎ เพราะมันเป็นทุนนิยมท้ังโลก 
ทุนนิยมแปลตรงๆ งํายๆ คือ ไมํมีทุน ไมํนิยม ก็คือสรุปแล๎ววําคนชนบทไมํมีสภาพคลํอง เพราะอะไร คนชนบท
มีเงินอยูํน๎อยนิดไปฝากออมทรัพย์ไว๎ รวมกันก็เยอะเหมือนกัน ก็ถูกนํามาปลํอยกู๎ในเมือง มาปลํอยกู๎ในกรุงเทพ 
เพราะฉะนั้นเงินมันถูกดูดออกมา เมื่อเงินไมํมี งานก็ไมํมี เมื่องานไมํมี มนุษย์ท่ีมีปัญญามีทักษะก็ไมํอยูํ เขาก็
ต๎องไปด้ินรนหาท่ีมีงาน ก็เลยเข๎ามากระจุกอยูํในกรุงเทพ ทําให๎กรุงเทพรถติด มีแหลํงสลัมเยอะ เพราะเขาต๎อง
ด้ินรนเอาตัวรอดกัน 
  
34. บิ๊กตํู ล่ันให๎ยอมรับกติกา ชาติถึงเดินหน๎าตํอได๎ ขุดอดีตถามจําเรื่องปี 57 ได๎ไหม 
 เหตุการณ์ปี 2557 ลืมกันหมดแล๎วหรือยัง อยําเป็นคนขี้ลืม ไมํใชํทําวันนี้ แล๎วลืมส่ิงท่ีเกิดขึ้นเมื่อวาน 
ทุกอยํางต๎องแก๎ไขให๎ดีขึ้น ทุกคนต๎องยอมรับกติกา ประเทศถึงเดินหน๎าตํอไปได๎ นายกฯไมํเคยลืม เพราะเป็น
คนความจําดี พูดอะไรจําได๎หมด จนหัวจะแตกหมดแล๎ว แตํจะทําตํอไป 
  
35. ปธ.กกต.เผยยอดใช๎สิทธิลํวงหน๎า 
 เมื่อเวลา 11.45 น. วันท่ี 18 มี.ค. ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) นายอิทธิพร บุญ
ประคอง ประธาน กกต. แถลงผลการลงคะแนนเลือกตั้งลํวงหน๎านอกเขตจังหวัดท่ัวประเทศ เมื่อวันท่ี 17 มี.ค. 
วํา ในจํานวนผ๎ูลงทะเบียนขอใช๎สิทธิ 2.6 ล๎านคน มีผ๎ูออกมาใช๎สิทธิคิดเป็นร๎อยละ 86.98 มีหลายแหํงใช๎สิทธิ
เกินกวําร๎อยละ 90 จากรายงานพบการกระทําท่ีอาจเข๎าขํายผิดกฎหมายรวม 3 กรณี 1.อาจมีการกระทําทุจริต
ใน 3 จังหวัด คือ จ.สมุทรสาคร ท่ีมีผ๎ูแอบนําบัตรเลือกตั้งท้ังเลํมไปทําเครื่องหมายให๎กับผ๎ูสมัครพรรคหนึ่ง ท่ี จ.



อุทัยธานี มีการนําบัตรประจําตัวของบุคคลอื่นไปแสดงตนขอใช๎สิทธิลงคะแนน มีการแจ๎งความดําเนินคดีแล๎ว 
ท้ังสองกรณีเจ๎าหน๎าท่ีแจ๎งความดําเนินคดีแล๎ว และท่ี จ.กาฬสินธุ์ เขตเลือกต้ังท่ี 2 มีการทําเอกสารปลอม โดย
อ๎างวํา ผอ.เลือกตั้งประจําเขตประกาศไมํรับสมัครผ๎ูสมัครของพรรคหนึ่ง ท้ังท่ียังพบปูายหาเสียงในพื้นท่ีอยูํ  จึง
แนะนําให๎ผ๎ูสมัครไปแจ๎งความไว๎ 
  
36. แจงรับแจกบัตรเลือกตั้งผิดเขต 
 นายอิทธิพรกลําววํา 2.เจ๎าหน๎าท่ีแจกบัตรเลือกต้ังผิดเขต พบมากในหลายจังหวัด ถ๎าเป็นการพบหรือ
ทักท๎วงกํอนการลงคะแนน เจ๎าหน๎าท่ีจะแก๎ไขโดยแจกบัตรเลือกตั้งท่ีถูกต๎องให๎ผ๎ูใช๎สิทธิ แตํหากมีการลงคะแนน
ไป และนําบัตรหยํอนในหีบบัตรเลือกตั้งไมํสามารถแก๎ไขได๎ ได๎ให๎เจ๎าหน๎าท่ีทําการบันทึกเหตุการณ์ไว๎ สํวนกรณี
ผ๎ูมีสิทธิลงทะเบียนเลือกต้ังลํวงหน๎า แตํไมํพบข๎อมูลท่ีหนํวยเลือกต้ัง เมื่อตรวจสอบหลักฐานแล๎วพบวํามีการ
ลงทะเบียนจริง กรรมการประจําหนํวยจะเพิ่มช่ือให๎ ผ๎ูมีสิทธิได๎ใช๎สิทธิ และ 3.แอปพลิเคชันสมาร์ท โหวต ไมํ
สามารถใช๎งานได๎ แตํปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์จนสามารถ ใช๎งานได๎ตามปกติ ข๎อผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นท้ังหมด จะ
ซักซ๎อมเจ๎าหน๎าท่ีไมํให๎เกิดปัญหาขึ้นอีกในวันเลือกตั้งท่ี 24 มี.ค.2562 
  
37. กกต.ยกทีมนําชมคัดแยกบัตร 
 ตํอมาเวลา 15.30 น. ท่ีศูนย์ปฏิบัติการการคัดแยกบัตรเลือกต้ังลํวงหน๎า ส.ส. ท่ีลงคะแนนแล๎ว 
สํานักงานไปรษณีย์ไทย หลักส่ี นายอิทธิพรพร๎อม กกต.อีก 6 คน นําส่ือมวลชนรํวมสังเกตการณ์การคัดแยก
บัตรลงคะแนนลํวงหน๎าเพื่อจัดสํงด๎วยรถขนสํงไปรษณีย์ไปยัง 350 เขตเลือกต้ังปลายทาง มีนางสมร เทิดธรรม
พิบูล กรรมการผ๎ูจัดการใหญํ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด (ปณท.) และนายมานพ ศรวิบูลย์ศักด์ิ รองกรรมการ
ผ๎ูจัดการใหญํ สายงาน ปฏิบัติการนครหลวง ปณท. อธิบายข้ันตอนการคัดแยกบัตรด๎วยเครื่องคัดแยกอัตโนมัติ 
(OCR) และยังถูกตรวจสอบความถูกต๎องแมํนยําซ้ําอีก 2 ครั้งจากเจ๎าหน๎าท่ี สําหรับพื้นท่ีช้ันในถูกกําหนดเป็น
พื้นท่ีควบคุม ผ๎ูจะเข๎ามาปฏิบัติงานต๎องมีบัตรผําน และถูกตรวจสอบด๎วยระบบยืนยันตัวตนอยํางรัดกุม 
  
38.นักการเมืองรํวมสังเกตการณ์ได๎ 
 นายณัฏฐ์ เลําสีห์สวกุล รองเลขาธิการ กกต. กลําววํา เลขาธิการ กกต.จะมีหนังสือ ไปยังทุกพรรค 
การเมือง หากพรรคไหนจะสํงตัวแทนมาสังเกตการณ์การคัดแยก และการจัดสํงบัตร สามารถแจ๎งช่ือผ๎ูแทน
และมารํวมสังเกตการณ์ผํานโทรทัศน์วงจรปิดได๎พร๎อมท้ังสามารถขับรถตามรถขนสํงบัตรไปตามเขตตํางๆได๎ 
สํวนครั้งนี้ผ๎ูมีสิทธิเลือกตั้งไมํต๎องพิมพ์ลายนิ้วมือท่ีต๎นขั้วบัตรนั้น ตามกฎหมายจะให๎ผ๎ูมีสิทธิเลือกตั้งเซ็นช่ือท่ีต๎น
ขั้วบัตร เว๎นแตํพิการ คนเขียนหนังสือไมํเป็นจึงจะให๎พิมพ์ลายนิ้วมือ แตํกรณีออกเสียงประชามติรําง
รัฐธรรมนูญท่ีผํานมา กกต.ขณะนั้นใช๎เรื่องการพิมพ์ลายนิ้วมือเป็นกิมมิกหรือจุดขาย เพื่อเชิญคนมาออกเสียง
ประชามติ 
  
39. ถ๎าไมํสมยอมไมํมีใครบังคับได๎ 
 นายณัฏฐ์กลําวถึงกระแสตําหนิ กกต.เรื่องเจ๎าหน๎าท่ีแจกบัตรเลือกต้ังลํวงหน๎าผิดเขตให๎กับผ๎ูมาใช๎สิทธิ
วํา การระบุวํากรรมการประจําหนํวยบังคับ วํารับบัตรผิดก็ให๎ลงคะแนนไปเถอะ เห็นวําเจ๎าของสิทธิต๎องรักษา
สิทธิของตนเอง ไมํมีใครมาบังคับได๎นอกจากเราสมยอม สํวนข๎อท๎วงติงวําให๎เอาเหตุการณ์เลือกต้ังนอก
ราชอาณาจักรท่ีกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย และการเลือกต้ังลํวงหน๎าวันท่ี 17 มี.ค. มาเป็นบทเรียนสําหรับวันท่ี 
24 มี.ค.นั้น มันเป็นหนังคนละเรื่องกัน เพราะวันลงคะแนนจริงจะไมํมีบัตรของเขตอื่น คนท่ีออกมาพูดบางครั้ง



ก็สะท๎อนวํามีความรู๎ในส่ิงท่ีพูดหรือไมํ คุณเป็นคนไทยต๎องรู๎จักรักษาสิทธิตัวเอง ถ๎ารู๎วําบัตรผิดต๎องเอาบัตรท่ีถูก
ของเรากลับมาให๎ได๎ 
  
40. ส่ังดูโพสต์โซเชียลใสํร๎าย กกต. 
 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. กลําววํา ส่ังการให๎เจ๎าหน๎าท่ีตรวจสอบการวิพากษ์วิจารณ์การ
ทําหน๎าท่ีของ กกต. ในโซเชียลมีเดียหากพบวํามีการบิดเบือนใสํร๎ายหรือเจตนาเพื่อสร๎างกระแส จะให๎ฝุาย
กฎหมายของ กกต.ดําเนินคดี สํวนกรณีมีคลิปซื้อเสียงท่ี จ.อุบลราชธานี ทาง ผอ.จังหวัดแจ๎งวําส่ังรับไว๎สืบสวน
สอบสวนไว๎ตั้งแตํเดือน ก.พ. สําหรับกรณีตรวจพบการกระทําอาจสํอทุจริตการเลือกต้ังใน จ.สมุทรสงคราม ได๎
ส่ังให๎พนักงานสืบสวนสอบสวนไปตรวจสอบข๎อเท็จจริงแล๎ว เบื้องต๎นเข๎าใจวํามาเป็นการใช๎สิทธิครั้งแรกและ
หยิบเอาบัตรเลือกตั้งเข๎าไปในคูหาท้ังเลํม เมื่อนําไปกาเสร็จแล๎วก็นํามาสํงให๎เจ๎าหน๎าท่ี แตํข๎อเท็จจริงดังกลําว
ยังไมํเป็นท่ีส้ินสุด ต๎องรอฟังผลจากชุดสืบสวนสอบสวนเสียกํอน 
 
41. กกต.อุบลฯส่ังสอบจ๎างฟังปราศรัย 
 ผ๎ูส่ือขําวรายงานวํา มีผ๎ูใช๎ทวิตเตอร์ช่ือ “ท๎องฟูาของเค๎าา” โพสต์คลิปและภาพนิ่ง เป็นภาพกลํุมบุคคล
แจกเงินให๎ผ๎ูมาฟังการปราศรัยของพรรคการเมืองหนึ่ง ท่ี  อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี จึงได๎สอบถามไปยัง 
พ.ต.ท.เรืองยศ มีแก๎ว ผอ. กกต.อุบลราชธานี ระบุวํา หลังเห็นคลิปดังกลําวแล๎ว กกต.อุบลราชธานีไมํได๎นิ่งนอน
ใจ สํงเจ๎าหน๎าท่ีสืบสวนตามหาผ๎ูโพสต์ทวิตเตอร์ สถานท่ี พยานบุคคลท่ีปรากฏตามภาพ รวบรวม
พยานหลักฐานนําสํง กกต.กลางเพื่อพิจารณา ใช๎เวลาตรวจสอบตามกําหนด 30 วัน ท้ังนี้ ต้ังแตํวันเปิดรับสมัคร
จนถึงปัจจุบัน มีเรื่องร๎องเรียนทุจริตแล๎ว 2 เรื่อง สํวนการจัดการเลือกต้ังลํวงหน๎าเมื่อวันท่ี 17 มี.ค. ภาพรวม
เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย มีผ๎ูมาใช๎สิทธิ 90 เปอร์เซ็นต์ คาดวําการจัดการเลือกตั้งวันท่ี 24 มี.ค. จะเป็นไปด๎วย
ความเรียบร๎อยเชํนกัน 
  
42. หํวงการเก็บรักษาบัตรลํวงหน๎า 
 นายอภิสิทธิ์กลําวอีกวํา ขอเรียกร๎องให๎ กกต.ทําความชัดเจน กรณีเกิดปัญหาจากการลงคะแนน
เลือกตั้งลํวงหน๎า ได๎รับรายงานวํามีปัญหาบัตรเลือกตั้งผิดเขต และขอให๎ช้ีแจงเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น ไมํให๎กระทบ
กับความเช่ือมั่นของประชาชน รวมท้ังกระบวนการเก็บรักษาบัตรเลือกต้ัง เพื่อให๎ประชาชนมั่นใจถึงความ
โปรํงใส เพราะประชาชนใช๎สิทธิเลือกต้ังลํวงหน๎าจํานวนมาก เมื่อถามวํามีผ๎ูวิเคราะห์วําการประกาศไมํ
สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จะทําให๎เกิดเดดล็อกทางการเมือง นายอภิสิทธิ์ตอบวํา ไมํควรเจาะจงท่ีพรรคใด
พรรคหนึ่ง เพราะแตํละพรรคต๎องมีเสรีภาพกําหนดจุดยืนตัวเอง เราประกาศความชัดเจนเพื่อให๎เกิดความเป็น
ธรรมกับผ๎ูมีสิทธิเลือกตั้ง ขณะนี้ไมํมีใครทราบวําผลเลือกต้ังจะออกมาอยํางไร ผลออกมาแล๎วจะมีคําตอบของ
ตัวเอง 
 
43. “เทือก” ชูไมํมีใครเหนือ “ประยุทธ์” 
 ท่ีสวนเบญจสิริ พรรครวมพลังประชาชาติไทย (รปช.) จัดเวทีปราศรัยใหญํใน กทม. ชํวงโค๎งสุดท๎าย 
ตามนัดหมายของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ แกนนําผ๎ูรํวมกํอต้ังพรรค รปช. บรรยากาศเป็นไปอยํางคึกคัก มี
บรรดาแกนนําพรรคสลับกันขึ้นเวทีปราศรัย อาทิ ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล หัวหน๎าพรรค นายเอนก เหลําธรรม
ทัศน์ กรรมการบริหารพรรค นายสุเทพยังคงปราศรัยโจมตีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ วํา ท่ีต๎องขอโทษเป็นพิเศษ
คือนายชวน หลีกภัย เพราะไปเเตะของรักของหวงของทําน ท่ีมาวําตนดําพรรคประชาธิปัตย์เหมือนดําพํอดํา



เเมํตัวเองนั้น ฟังแล๎วเลือดหยดต๋ิงๆ เจอใบมีดโกนเข๎า ไมํได๎เป็นคนเนรคุณออกจากพรรคมาก็ลาทํานแล๎ว 
เพราะส๎ูตามเเนวทางของประชาธิปัตย์ก็ไมํชนะทักษิณ ไมํเช่ือวําประชาธิปัตย์จะชนะเลือกต้ังได๎เป็นท่ีหนึ่ง และ
ไมํคิดวําจะได๎เป็นนายกฯเพราะต๎องได๎เสียงจากรัฐสภา 376 เสียง คนฉลาดอยํางนายอภิสิทธิ์ทําไมคิดไมํออก 
ไมํใชํสบประมาทแตํวันนี้ไมํถึงร๎อย คนท่ีจะเป็นนายกฯ วันนี้ ไมํมีใครเหนือ พล.อ.ประยุทธ์ ท่ีมีอยูํในกระเป๋า 
250 เสียง แตํนายอภิสิทธิ์ยังเเต๎มศูนย์ไมํมีสักแต๎ม 
  
44. ไทยรัฐจัดเวทีดีเบตท้ิงท๎าย 
 ผ๎ูส่ือขําวรายงานวํา ไทยรัฐทีวีชํอง 32 จัดเวทีดีเบตไทยรัฐเลือกต้ัง 62 เวทีสุดท๎าย หัวข๎อ “ใครพร๎อม
เป็นนายกฯ ยกมือขึ้น” ท่ีลานหน๎าอาคารนิมิบุตร ในวันท่ี 20 มี.ค. เวลา 18.00-20.00 น. โดยมี 7 แกนนําจาก
พรรคการเมือง เข๎ารํวมดีเบต ประกอบด๎วย นายธนาธร จึงรุํงเรืองกิจ หัวหน๎าพรรคอนาคตใหมํ นายมิ่งขวัญ 
แสงสุวรรณ์ หัวหน๎าพรรคเศรษฐกิจใหมํ นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน๎าพรรคภูมิใจไทย คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุ
ราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์เลือกตั้งพรรคเพื่อไทย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน๎าพรรคประชาธิปัตย์ นายสุ
วัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานท่ีปรึกษาพรรคชาติพัฒนา และ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส หัวหน๎าพรรคเสรีรวม
ไทย 
  
45. ตอกเผด็จการไมํมีวันสร๎าง ปชต. 
 ขณะท่ีนายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธาน นปช. ในฐานะผ๎ูชํวยหาเสียงพรรคเพื่อชาติ กลําวระหวํางลง
พื้นท่ี จ.ร๎อยเอ็ด ถึงกรณี พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม สมาชิก สนช. ระบุวํา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ
และหัวหน๎า คสช. คือเผด็จการผ๎ูสร๎างประชาธิปไตย วํา ขอเห็นตํางกับวาทกรรมดังกลําว คิดวําการแสดงวาท
กรรมในชํวงนี้ เพราะอยูํในชํวงสรรหา ส.ว. ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์จะเป็นผ๎ูเซ็นอนุมัติ มีสุภาษิตไทยวํา “งาช๎างไมํ
งอกจากปากสุนัข ฉันใด เผด็จการก็ไมํใชํผ๎ูสร๎างประชาธิปไตยฉันนั้น” ยืนยันวําไมํเคยมีเผด็จการท่ีใดบนโลก
สร๎างประชาธิปไตย ผ๎ูสร๎างประชาธิปไตยคือประชาชนผ๎ูโดนกดขี่เทํานั้น วาทกรรมดังกลําวจึงไมํสอดคล๎องกับ
ความเป็นจริง เผด็จการไมํสร๎างประชาธิปไตยมีแตํจะสืบทอดอํานาจ ขอเรียกร๎องประชาชนให๎ออกมา สร๎าง
ประชาธิปไตยในวันท่ี 24 มี.ค. ด๎วยการเลือกพรรคฝุายประชาธิปไตยให๎เกิน 376 เสียง 
 
46. รํางประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให๎อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค๎าท่ีต๎องห๎ามสํงออกและห๎าม
นําผํานไปยังสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน พ.ศ. 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการรํางประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให๎อาวุธและ
ยุทโธปกรณ์เป็นสินค๎าท่ีต๎องห๎ามสํงออกและห๎ามนําผํานไปยังสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน พ.ศ. …. ตามท่ีกระทรวง
พาณิชย์ (พณ.) เสนอ และให๎สํงคณะกรรมการตรวจสอบรํางกฎหมายและรํางอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรี
ตรวจพิจารณา แล๎วดําเนินการตํอไปได๎ และให๎กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาไปพิจารณาดําเนินการตํอไปด๎วย 
  
สาระส าคัญของร่างประกาศ 
  
1. กําหนดให๎อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค๎าท่ีต๎องห๎ามสํงออกและห๎ามนําผํานไปยังสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน 
2. กําหนดข๎อยกเว๎นท่ีมิให๎ใช๎บังคับในกรณี 



 2.1 การสํงออกหรือนําผํานอาวุธและยุทโธปกรณ์ เพื่อสนับสนุนหรือใช๎โดยบุคลากรของสหประชาชาติ 
ภารกิจของสหประชาชาติในสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน (United Nation Mission in the Republic of South 
Sudan : UNMISS) และกองกําลังช่ัวคราวรักษาความมั่นคงแหํงสหประชาชาติสําหรับ Abyei (United 
Nations Interim Security Force for Abyei : UNISFA) 
 2.2 การสํงออกหรือนําผํานเครื่องอุปกรณ์ของอาวุธและยุทโธปกรณ์ท่ีไมํเป็นอันตรายร๎ายแรงถึงแกํ
ชีวิตเพื่อนําไปใช๎ด๎านมนุษยธรรม การปูองกัน และให๎ความชํวยเหลือทางเทคนิค หรือการฝึกอบรม 
 2.3 การสํงออกหรือนําผํานเครื่องแตํงกายท่ีใช๎สําหรับการปูองกัน รวมท้ังเส้ือเกราะกันกระสุน และ
หมวกสนาม เพื่อนําไปใช๎เฉพาะตัวเป็นการช่ัวคราวสําหรับบุคลากรของสหประชาชาติ ผ๎ูแทนส่ือมวลชน 
ผ๎ูปฏิบัติงานด๎านมนุษยธรรมและการพัฒนา และเจ๎าหน๎าท่ีท่ีเกี่ยวข๎อง 
 2.4 การสํงออกหรือนําผํานอาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นการช่ัวคราวโดยกองกําลังของรัฐสมาชิกท่ี
ดําเนินการตามกฎหมายระหวํางประเทศ ในการอํานวยความสะดวกเพื่อการปูองกัน หรือการอพยพคนชาติ
ของตนและบุคคลท่ีมีความรับผิดชอบทางกงสุลในสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน 
 2.5 การสํงออกหรือนําผํานอาวุธและยุทโธปกรณ์ให๎แกํ หรือเพื่อสนับสนุนกองกําลังสหภาพแอฟริกา 
(African Union Regional Task Force : AU-RTF) เพื่อการปฏิบัติการระดับภูมิภาคในการตอบโต๎ กลํุม 
Lord’s Resistance Army) 
 2.6 การสํงออกหรือนําผํานอาวุธและยุทโธปกรณ์เพื่อสนับสนุนการดําเนินการตามข๎อตกลงสันติภาพ 
 2.7 การสํงออกหรือนําผํานอาวุธและยุทโธปกรณ์ในกรณีอื่น ๆ การสํงออกหรือนําผํานอาวุธและ
ยุทโธปกรณ์ตามข๎อ 2.2 และ 2.4 ข๎อ 2.5 ข๎อ 2.6 และ ข๎อ 2.7 ต๎องเป็นไปตามวิธีการท่ีกําหนดไว๎ในข๎อมติ 
 
47. การแตํงต้ังคณะกรรมการ PISA แหํงชาติ [โปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล 
(Programme for International Student Assessment : PISA)] 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอแตํงต้ังคณะกรรมการ PISA แหํงชาติ 
[โปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (Programme for International Student 
Assessment : PISA)] โดยมีองค์ประกอบและอํานาจหน๎าท่ี 
 
48. การแตํงต้ังกรรมการในคณะกรรมการสภาวิศวกร ตามมาตรา 24 วรรคหนึ่ง (3) แหํงพระราชบัญญัติ
วิศวกร พ.ศ. 2542 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทยเสนอแตํงต้ังกรรมการในคณะกรรมการสภา
วิศวกร สมัยท่ี 7 แทนกรรมการเดิมท่ีดํารงตําแหนํงครบวาระสามปี จํานวน 5 คน ดังนี้ 
 1. นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสด์ิ 
 2. นายณรงค์ ทัศนนิพันธ์ 
 3. นายวัลลภ รุํงกิจวรเสถียร 
 4. นายอาทร สินสวัสด์ิ 
 5. นายเสถียร เจริญเหรียญ 
ท้ังนี้ ต้ังแตํวันท่ี 19 มีนาคม 2562 เป็นต๎นไป 
  
 
 



49. การเสนอแตํงต้ังประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟูาฝุายผลิตแหํง ประเทศไทย 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอแตํงต้ังบุคคลเป็นประธานกรรมการและกรรมการอื่นใน
คณะกรรมการการไฟฟูาฝุายผลิตแหํงประเทศไทย ดังนี้ 
 1. นายดิสทัต โหตระกิตย์ ประธานกรรมการ 
 2. นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ กรรมการ 
 3. พลเอก สมศักดิ์ รุํงสิตา กรรมการ 
 4. นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช กรรมการ 
 5. นายสุธน บุญประสงค์ กรรมการ 
 6. นายพรพจน์ เพ็ญพาส กรรมการ 
 7. รองศาสตราจารย์พิสุทธิ์ เพียรมนกุล กรรมการ 
 8. นายปกรณ์ อาภาพันธุ์ กรรมการ 
 9. นางสาวนิรมาณ ไหลสาธิต กรรมการ 
 10. นายพรชัย ฐีระเวช กรรมการ (ผ๎ูแทนกระทรวงการคลัง) 
ท้ังนี้ ต้ังแตํวันท่ี 19 มีนาคม 2562 เป็นต๎นไป 
 
50. แตํงต้ังกรรมการในคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมเสนอแตํงต้ัง นางฤชุกร 
สิริโยธิน (เป็นบุคคลในบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ) เป็นกรรมการในคณะกรรมการองค์การสวน
พฤกษศาสตร์ แทนตําแหนํงท่ีวําง ท้ังนี้ ต้ังแตํวันท่ี 19 มีนาคม 2562 เป็นต๎นไป 
 
51. อะไรคือ "ใบส๎ม ใบเหลือง ใบแดง" ของ กกต. 
 พ.ต.อ. จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. แถลงขําวเมื่อชํวงบํายท่ีผํานมา กลําววํา "การเ ลือกต้ังของ
บ๎านเราจะไมํเหมือนประเทศอื่น ประเทศอื่นพอเลือกตั้งเสร็จ ประกาศผล วันรุํงขึ้นรับตําแหนํงได๎เลย...แตํของ
เรามีกฎหมาย ต๎องดูวําเลือกตั้งสุจริตเท่ียงธรรมหรือไมํ ต๎องผํานกระบวนการใบส๎ม ใบเหลือง ใบแดง กํอน ถึง
จะประกาศผล" 
กระบวนการ "ใบส๎ม ใบเหลือง ใบแดง" ของ กกต. คืออะไร ดูคลิปอธิบายของบีบีซีไทยกันได๎เลย 
 
  
52. การท่ีทํานเอาข๎อมูลไปแล๎วตั้งรัฐบาลกันเองทํานต๎องรับผิดชอบ" 
 นายณัฏฐ์ เลําสีห์สวกุล รองเลขาธิการ กกต. ช้ีแจงถึงผลการนับคะแนนเลือกต้ังท่ีส่ือมวลชนได๎
นําเสนอเป็นจํานวนท่ีนั่ง ส.ส. ท่ีแตํละพรรรคการเมืองได๎ วําทาง กกต. เพียงแตํสํงข๎อมูลแบบเรียลไทม์ท่ีได๎จาก
ระบบรายงานผลคะแนนแรพิดรีพอร์ทท่ีแตํละหนํวยเลือกตั้งสํงเข๎ามา การท่ีส่ือไปนําเสนอเป็นการนําไปพัฒนา
โครงสร๎างของข๎อมูลแล๎วนําเสนอกับประชาชนเอง 
"เราจะปูอนข๎อมูลดิบให๎เทํานั้น สํวนการนําเสนอเป็นเรื่องของสถานีแตํละชํอง พอได๎ 20 เปอร์เซ็นต์ของ
จํานวนหนํวยก็จะทยอยสํงไปยังเซิร์ฟเวอร์ของส่ือ" รองเลขาธิการ กกต. กลําวในการแถลงขําว 
"การท่ีทํานเอาข๎อมูลไปแล๎วตั้งรัฐบาลกันเองทํานต๎องรับผิดชอบ" 
ท้ังนี้ การสํงข๎อมูลรายงานผลคะแนนเป็นความรํวมมมือระหวํางสํานักงาน กกต. และองค์กรส่ือดิจิทัล 36 แหํง 
 



53. หลายคนสงสัย ทําไม พรรคเพื่อไทย ไมํได๎ สส.บัญชีรายช่ือ...  
  
สรุปวิธีคํานวณคะแนน สส.บัญชีรายช่ือ ตาม พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญวําด๎วยการเลือก สส. มาตรา 128 (1) -
(8)  นําคะแนนรวมทุกพรรค ÷ ด๎วย 500  
  
สมมุติ คนมาเลือก 35 ล๎าน บัตรเสีย 2 ล๎าน    
คือ 33 ล๎าน ÷ 500 = 66,000  
  
นั้นคือ พรรคไหนได๎คะแนน 66,000 จะได๎ สส.พึงมี 1 คน  
  
ถ๎าพรรคเพื่อไทย ได๎คะแนนรวมท้ังประเทศ  7,400,000  คะแนน  
จะได๎ สส.ท้ังหมด คือ 7,400,000÷66,000 = 112.12 คน  
  
ดังนั้น จากคะแนนดังกลําว พรรคเพื่อไทย จะได๎จํานวน   สส.พึงมี 112 คน  
แตํ พรรคเพื่อไทย ได๎ สส.เขตแล๎ว 135 คน เกินกวํา จํานวน สส.พึงมีแล๎ว  
พรรคเพื่อไทย จึงได๎ สส.บัญชีรายช่ือ = 0  
  
ขณะเดียวกัน  
สมมุติ พรรค พลังประชารัฐ  
ได๎ คะแนนท้ังรวมประเทศ 7,900,000   
คะแนน  
นํา 7,900,000 ÷ 66,000 = 119.69  
  
ดังนั้น พรรค พลังประชารัฐ จึงได๎จํานวน สส.พึงมี 119  คน  
เนื่องจาก ได๎ สส.เขต 98 คน  
นํา 119 - 98 = 21  
ดังนั้น พรรคพลังประชารัฐ จึงได๎ สส.บัญชีรายช่ือเพิ่มอีก 21 คน  
เพื่อให๎ครบ ตามจํานวน สส.พึงมี 
  
ซึ่ง กติกา ดังกลําวนี้ กําหนดไว๎ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560  
ท่ี ประชาชน สํวนใหญํได๎อํานครบถ๎วนแล๎ว จึงได๎ลงมติเห็นชอบ ด๎วยเสียงข๎างมาก จํานวน 16 ล๎านเสียง ผําน
รัฐธรรมนูญดังกลําว 
 
54. นายอุตตม สาวนายน หัวหน๎าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กลําววํา จากผลการเลือกต้ังเมื่อวันท่ี 24 มี.ค.
2562 ท่ีผํานมา พรรคพลังประชารัฐ ขอบคุณพี่น๎องประชาชนท่ีได๎ให๎ความไว๎วางใจเลือกผ๎ูสมัครและพรรคพลัง
ประชารัฐ จนได๎รับคะแนนสูงสุดเป็นอันดับหนึ่ง จํานวน 8,433,137 คะแนน โดยมีผ๎ูสมัครท่ีชนะการเลือกต้ัง
ครบทุกภูมิภาคของประเทศไทย ท้ังภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต๎ และ
กรุงเทพมหานคร 



โดยพรรคพลังประชารัฐ มีแถลงการณ์ดังตํอไปนี้ 
 1. พรรคพลังประชารัฐ ขอยึดมั่นและจะทําหน๎าท่ีภายใต๎รัฐธรรมนูญ เพื่อปกปูองรักษาประโยชน์ของ
ประเทศชาติและพี่น๎องประชาชน ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรย์ทรงเป็นประมุข 
 2. พรรคพลังประชารัฐ ขอเรียกร๎องให๎ทุกพรรคการเมืองเคารพการตัดสินใจของพี่น๎องประชาชนในทุก
คะแนนเสียงท่ีได๎เลือกผ๎ูสมัครหรือพรรคการเมืองใดก็ตาม ยํอมถือวําเป็นสิทธิของประชาชน ผ๎ูใดก็ตามไมํควรท่ี
จะนําไปกลําวอ๎างวําประชาชนท่ีสนับสนุนฝุายตนเองเป็นฝุายท่ีชอบธรรมแตํฝุายเดียวเทํานั้น เพราะจะนําไปสํู
การแบํงแยกพี่น๎องประชาชน อันอาจจะกํอให๎เกิดความขัดแย๎งในสังคมเหมือนเดิม 
 3. พรรคพลังประชารัฐ มีจุดยืนเรื่องการจัดต้ังรัฐบาลวําทุกพรรคการเมืองสามารถรวบรวมเสียงในการ
จัดต้ังรัฐบาลได๎ แตํในระหวํางท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยังไมํได๎ประกาศและรับรองผลการเลือกต้ัง
อยํางเป็นทางการ (โดยเฉพาะการคํานวณจํานวน ส.ส.ระบบบัญชีรายช่ือ) ดังนั้น การรวบรวมเสียง ส.ส.เพื่อ
สนับสนุนการจัดต้ังรัฐบาล ยํอมยังจะไมํมีผลทางการเมืองท่ีจะประกาศชัดเจนวําขั้วการเมืองฝุายใดฝุายหนึ่งมี
เสียงสนับสนุนครบถ๎วนถูกต๎องแล๎ว 
  
55. กงสุลเตือนคนไทยระวัง หลังบรูไนเตรียมบังคับใช๎กฎหมาย ซารีอะห์ ต้ังแตํ 3 เม.ย.นี้ ปูองกันการกระทํา
ความผิด จนถูกลงโทษหนัก ถูกปาหินจนตาย-แขวนคอ 
 สํานักขําวตํางประเทศได๎รายงานวํา ขณะนี้ทางการของบรูไนได๎เห็นชอบนํากฎหมายซารีอะห์ หรือ
กฎหมายอิสลาม (Criminal Code Order) มาใช๎ในการลงโทษผ๎ูกระทําผิดกฎหมายในประเทศแล๎ว หลังจาก
ประกาศไว๎เมื่อปี 2557 ท่ีผํานมา โดยกฎหมายนี้จะมีผลต้ังแตํวันท่ี 3 เม.ย. 2562 เป็นต๎นไป 
  
56. จังหวัดเชียงใหมํ ‘หมอกควัน’ ขยับสูงขึ้นอีกครั้ง หนํวยงานเรํงเปิดพํนละอองน้ํา ขณะท่ีพบไฟไหม๎ปุากวํา 
131 จุด 
 วันท่ี 29 มี.ค. 2562 สภาพท๎องฟูาตัวเมืองเชียงใหมํ เช๎าวันนี้มีหมอกควันไฟปุากลับมาปกคุมหนาแนํน
อีกครั้งจนไมํสามารถมองเห็นดอยสุเทพได๎ สํวนเส๎นทางตํางๆ ท่ีเข๎าสํูตัวเมืองเชียงใหมํทัศนวิสัยการมองเห็น
ลดลงเหลือไมํถึง 300 เมตร ประชาชนพากันสวมหน๎ากากอนามัยปูองกันมลพิษ 
  
57. ข๎อควรรู๎ กฎของการ เลือกตั้ง62 
 การซื้อเสียงมีความผิดและต๎องได๎รับโทษทางกฎหมาย กลําวคือ เมื่อมีการเลือกต้ัง ผ๎ูรับสมัครเลือกต้ัง 
หรือหัวคะแนนนําเงินมาแจกให๎แกํทําน เพื่อให๎ทํานลงคะแนนให๎แกํผ๎ูท่ีแจกเงินนั้น ผ๎ูสมัครรับเลือกต้ังหรือ
หัวคะแนนก็จะมีความผิด และต๎องได๎รับโทษตามกฎหมายโทษตามกฎหมาย คือ จําคุกต้ังแตํ 1-10 ปี และ
ปรับต้ังแตํ 20,000-200,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี 
  
58. ชาวแอลจีเรียจํานวนหลายพันคนได๎ทําการชุมนุมประท๎วงขับไลํประธานาธิบดีอับเดลาซิส บูเตฟลิกาใน
วันนี้ เป็นสัปดาห์ท่ี 5 ติดตํอกัน หลังจากท่ีเขาได๎ปกครองประเทศมานาน กีปี  
 ตอบ = 20 ปี 
59. นายเฉิน หาว (Chen Hao) เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจํามณฑลยูนนานและประธานสภา
ประชาชนมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน มีกําหนดเดินทางเยือนประเทศไทยอยํางเป็นทางการ 
ระหวํางวันท่ีเทําไร 
 ตอบ = ระหวํางวันท่ี 28 – 30 มีนาคม 2562 



60. คนเล้ียงไกํยิ้มออก แนวทางแก๎ปัญหาไขํไกํ ชํวยดันราคาเพิ่มใกล๎ต๎นทุน ทําให๎เกษตรกรพอมีรายได๎ในการ
ทําอาชีพนี้ได๎ตํอไป หลังแบกรับภาวะขาดทุนมานานกวํา กี่ปี 
 ตอบ = 1 ปี 
 
61.ตอนใต๎ของสหรัฐอเมริกา ครอบคลุมรัฐอลาบามา และจอร์เจีย ประสบภัยพายุทอร์นาโดเส๎นผําศูนย์กลาง 
0.4 กิโลเมตร และความเร็วลมสูงสุด 266 กิโลเมตรตํอช่ัวโมงเบ้ืองต๎นมีผ๎ูเสียชีวิตอยํางน๎อยกี่ราย 
 ตอบ อยํางน๎อย 22 ราย  
 
62.เจ๎าหน๎าท่ีรัสเซียต้ังข๎อหาบริษัท 4 แหํงในภูมิภาคตะวันออกไกลของรัสเซียฐานกักขังวาฬ จํานวนวาฬท่ีถูก
กักขังกี่ตัว 
 ตอบ 100 ตัว 
 
63.แคปซูลดรากอน คืออะไร 
 ตอบ เป็นผลงานการออกแบบโครงการท่ีองค์การนาซาและของสเปซเอ็กซ์ ดัดแปลงมาจากต๎นแบบ
ของยานบรรทุกสัมภาระเพื่อนําสํงยังสถานีอวกาศนานาชาติในอดีต 
 
64.สึนามิน้ําแข็งเกิดขึ้นที่ใด 
 ตอบ ทิศใต๎ของทะเลสาบ ออนแทริโอ สหรัฐอเมริกา 
 
65.พ.ร.บ.ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ คืออะไร 
 ตอบ ปูองกันภัยคุกคามไซเบอร์ท่ีจะโจมตีโครงสร๎างสําคัญของประเทศไมํให๎เกิดผลกระทบตํอความ
มั่นคงในด๎านตํางๆ ผํานคณะกรรมการและหนํวยงานท่ีต้ังขึ้นเพื่อปฏิบัติงานรํวมกันระหวํางภาครัฐและเอกชน 
โดยจะมีแผนปฏิบัติการและมาตรการด๎านรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อยํางมีเอกภาพและตํอเนื่อง ใน
วันท่ีประเทศไทยมีบริการประยุกต์ใช๎เครือขํายคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต โครงขํายโทรคมนาคมท่ีสามารถถูก
โจมตีและสร๎างความเสียหายได๎ 
 
66.ออสเตรเลียเริ่มใช๎กฎหมายใหมํให๎อํานาจรัฐบาลสกัดกั้นชาวตํางชาติและเพิกถอนวีซําย๎อนหลังตํอบุคคล
ตํางชาติผ๎ูมีประวัติอาชญากรรมคดีอะไร 
 ตอบ คดีเกี่ยวกับการทําร๎ายสตรีและเด็ก 
67.บริษัท ทําอากาศยาน ไทย จํากัด (มหาชน)เปิดประมูลท่ีดินสุวรรณภูมิ 1.1 พันไรํ นํารํองแปลง 37 เปิด
เอกชนยื่นโปรเจค พร๎อมชงธนารักษ์ขอยืดใช๎ท่ีดินอีก 50 ปี ล่ัน เมย.นี้ รํวมทุนบินไทย เพื่อทําอะไร 
 ตอบ ต้ังศูนย์ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค๎ากํอนสํงออก ป้ันรายได๎นอนคอร์เพิ่ม 



68.สํานักงานสํงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม สํานักงานสํงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม 
(สสว.) จับมือองค์กรช้ันนํา 5 แหํงปั้นเอสเอ็มอีสํูตลาดออนไลน์ ปีท่ี 3(สสว.) จับมือองค์กรช้ันนํา 5 แหํง ท่ีไหน
บ๎าง 
ตอบ 1.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) 
       2.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มร.สส.) 
       3.มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ (มช.) 
       4.สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม (ISMED) 
       5.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) 
 
69.ผ๎ูปุวยติดเช้ือไวรัสเอชไอวี หรือโรคเอดส์ หายขาดเป็นคนท่ีสองของโลกได๎รับขนานนามวํา “ลอนดอน เพ
เชียนต์”ผ๎ูปุวยคนดังกลําวมีสัญชาติอะไร 
 ตอบ สัญชาติอังกฤษและได๎รับขนานนามวํา “ลอนดอน เพเชียนต์” ไมํพบวํามีปริมาณไวรัส หรือไวรัล
โหลด ของเอชไอวี ในรอบ 18 เดือน 
 
70.โครงการ GSB Street Food เปล่ียนชีวิต (กล๎าคิด ชีวิตเปล่ียน) จัดแขํงขันแสดงความคิดสร๎างสรรค์ ใน
หัวข๎อ “พัฒนาสตรีตฟููด 4 มิติ”เป็นโครงการของใคร 
 ตอบ ออมสิน ยกระดับสตรีตฟููด  
 
71.เครื่องบินขับไลํ ซูฮอย-27 คือะไร 
 ตอบ เครื่องบินขับไลํสกัดกั้นเครื่องบินลาดตระเวนสอดแนม RC-135 ของสหรัฐอเมริกา เหนือนํานน้ํา
สากลของทะเลบอลติก 
 
72.ผลการสํารวจกลํุมท่ีปรึกษาแวลูแชมเปียนในฮํองกงสํารวจเมืองท่ีมีความปลอดภัยท่ีสุดในภูมิภาคเอเชีย–
แปซิฟิก มีกี่ประเทศ 
 ตอบ 14 ประเทศ 
 
73.ผลการสํารวจ กลํุมท่ีปรึกษา แวลู แชมเปียน ในฮํองกง สํารวจเมืองท่ีมีความปลอดภัยมากท่ีสุดในภูมิภาค
เอเชีย–แปซิฟิกคือประเทศใด 
 ตอบ ประเทศสิงคโปร์ 
 
74.จากภัยแล๎งวิกฤษในภาคอีสานมีกี่เข่ือนท่ีไมํมีน้ําใช๎แล๎ว 
 ตอบ 13 เข่ือน 



75. เครื่องบิน โบอิ้ง 737 800 แม็กซ์ เท่ียวบินอีที 302 ของ สายการบินเอธิโอเปียนแอร์ไลนส์ ประสบเหตุตก
ระหวํางเดินทางลูกเรือเสียชีวิตกี่ราย 
 ตอบ ลูกเรือไมํมีใครรอด ลูกเรือรวม 157 ราย 
 
76.เครื่องบิน โบอิ้ง 737 800 แม็กซ์ เท่ียวบินอีที 302 ของ สายการบินเอธิโอเปียนแอร์ไลนส์ ประสบเหตุตก
ระหวํางเดินทางจาก สนามบินแอดดิสอาบาบา ในกรุงแอดดิสอาบาบา เมืองหลวงของเอธิโอเปีย ไปยัง 
สนามบินกรุงไนโรบี ประเทศเคนยา มีลูกเรือท้ังหมดกี่ประเทศ 
 ตอบ 33 ประเทศ 
 
77.การประชุมผ๎ูบัญชาการทหารสูงสุดอาเซียน ครั้งท่ี 16 ภายใต๎หัวข๎อ “ความรํวมมือด๎านความมั่นคงท่ียั่งยืน”
รํวมประชุมท้ังหมดกี่ประเทศ 
 ตอบ 10 ประเทศ 
 
78.โบอิ้งรุํนมรณะ คือรุํนใด 
 ตอบ เครื่องบินโบอิ้ง รุํน 737 แม็กซ์ 
 
79.การสํานักงานการบินพลเรือนแหํงประเทศไทย กพท. ออกคําส่ังดํวนให๎สายการบินใดหยุดบิน 
 ตอบ ไทยไลอ๎อนแอร์ ให๎หยุดบิน โบอิ้ง737 MAX 9 ทุกเส๎นทาง 
 
80.คํา World AQI Ranking พบวํา จ.เชียงใหมํ จากประเทศไทยมีสภาพอากาศอยูํในระดับใดของโลก 
 ตอบ เลวร๎ายมากท่ีสุดโดยวัดได๎ท่ี 371 และเป็นอันดับ 1 ของโลก 
 
81.เมอร์เซอร์ (Mercer) บริษัทให๎คําปรึกษาด๎านทรัพยากรบุคคลช้ันนําของโลก เผยผลการจัดอันดับเมืองนํา
อยูํท่ีประชากรมีคุณภาพชีวิตดีท่ีสุดในโลกประจําปี 2019คือประเทศใด 
 ตอบ ผลปรากฏวํากรุงเวียนนา ของออสเตรีย 
 
82.กรุงเวียนนา ของออสเตรีย ยังคงครองแชมป์เมืองนําอยูํท่ีประชากรมีคุณภาพชีวิตดีท่ีสุดในโลกติดตํอกันกี่ปี 
 ตอบ ตํอเนื่องเป็นปีท่ี 10 
 
83.จากผลการจัดอันดับเมืองนําอยูํท่ีประชากรมีคุณภาพชีวิตดีท่ีสุดในโลก ปี 2019 ไทยอยูํในลําดับใด 
 ตอบ 133 ของโลก 
84.เมืองท่ีมีคําครองชีพแพงท่ีสุดในโลกประจําปี 2019 คือประเทศ 
 ตอบ สิงคโปร์ 



85.เมืองคําครองชีพต่ําท่ีสุด ประจําปี 2019 คือประเทศ 
 ตอบ การากัส เวเนซุเอลา 
 
86.ครม. อนุมัติยกเว๎นคําผํานทางมอเตอร์เวย์ ชํวงวันท่ีเทําไหรํ 
 ตอบ ชํวงสงกรานต์ 10-18 เม.ย.62 
 
87.ครม. อนุมัติยกเว๎นคําผํานทางมอเตอร์เวย์ ชํวงสงกรานต์ 10-18 เม.ย.นี้ บนทางหลวงเส๎นทางใดบ๎าง 
 ตอบ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (สายกรุงเทพมหานคร-บ๎านฉาง ตอนกรุงเทพมหานคร-เมืองพัทยา 
รวมทางแยกไปบรรจบทางหลวงแผํนดินหมายเลข 34 (บางวัว) ทางแยกเข๎าชลบุรี ทางแยกเข๎าทําเรือแหลม
ฉบัง และทางแยกเข๎าพัทยา และบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร 
(ถนนกาญจนาพิเษก) ตอนบางปะอิน-บางพลี ในชํวงเทศกาลสงกรานต์ ต้ังแตํเวลา 00.01 น. ของวันท่ี 10 
เมษายน 2562 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันท่ี 18 เมษายน 2562 
 
88.เหตุกราดยิงมัสยิดในไครสต์เชิร์ช เป็นสํวนหนึ่งของการกํอการร๎ายกลํุมขวาจัดหัวรุนแรง ณ มัสยิดอันนูร
และศูนย์อิสลามลินวุด ในเมืองไครสต์เชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์มีผ๎ูเสียชีวิตแล๎วกี่ราย 
 ตอบ ผ๎ูเสียชีวิตจากการกราดยิงแล๎ว 50 คน 
 
89.น้ําแข็งบนยอดเขาเอเวอเรสต์มีการละลายมากขึ้นจากภาวะโลกร๎อนพบรํางของนกัปีนเขาประมาณกี่ศพ 
 ตอบ กวํา 300 ศพ 
 
90.สหรัฐอเมริกาสํงเรือรบอะไรแลํนผํานชํองแคบไต๎หวันโดยมีเรือรบของหนํวยยามฝ่ังสหรัฐเดินทางไปด๎วย ถือ
เป็นครั้งแรกที่เรือหนํวยยามฝ่ังสหรัฐแลํนผํานชํองแคบไต๎หวัน 
 ตอบ เรือพิฆาตยูเอสเอส วิลเบอร์ และเรือยามฝ่ังยูเอสซีจีซี เบิร์ตฮอล์ฟ 
 
91.เกิดเหตุสังหารหมูํอยํางนําสะเทือนขวัญในประเทศมาลี ทวีปแอฟริกามีผ๎ูเสียชีวิตกี่ราย 
 ตอบ 134 ราย 
 
92.ใครได๎รับรางวัลครูดีเดํนโลก (Global Teacher Prize) ประจําปี 2019 
 ตอบ นายปีเตอร์ ทาบีชี ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์แหํงโรงเรียนมธัยมศึกษาเครีโก มิกซ์ เดย์ ท่ีหมูํบ๎าน
ชนบทในเมืองนากูรู ทางตอนกลางของ ประเทศเคนยา เพื่อยกยํองความทํุมเทในฐานะครู ผ๎ูเสียสละมอบ
เงินเดือนของตนเองมากกวําร๎อยละ 80 เพื่อชํวยเหลือนักเรียนมาตลอดหลายปี ท้ังเด็กท่ียากจน ไมํมีเงินซื้อ
หนังสือ-ชุดนักเรียน เด็กกําพร๎า และเด็กท่ีสูญเสียผ๎ูปกครอง 



93.เหตุระเบิดและไฟโหมไหม๎ท่ีโรงงานเคมีในนิคมอุตสาหกรรมเขตเย่ียนเฉิงมณฑลเจียงซูทางตะวันออกของ
ประเทศมีผ๎ูเสียชีวิตกี่ราย 
 ตอบ 62 ราย 
 
94.พรรคการเมืองใดของไทยได๎ท่ีนั่งส.ส.มากท่ีสุดในการเลือกตั้ง 24 มี.ค. 
 ตอบ พรรคเพื่อไทยมากท่ีสุดเป็นอันดับ 1  ได๎ 137 ท่ีนั่ง 
 
95.พรรคการเมืองใดของไทยท่ีได๎คะแนนโหวตมากท่ีสุดในการเลือกตั้ง 24 มี.ค. 
 ตอบ พลังประชารัฐ 
 
96.เปิดคะแนนเลือกตั้ง 100 เปอร์เซ็นต์พรรคการเมืองใดได๎คะแนนมากท่ีสุด 
 ตอบ พรรคพลังประชารัฐ 8,433,137 คะแนน 
 
97.จากการเลือกตั้ง สส.เขต ท่ัวประเทศมีท้ังหมดกี่เขต 
 ตอบ 350 เขต  
 
98.อินเดียประกาศความเป็นมหาอํานาจทางด๎านอวกาศเป็นชาติลําดับท่ีเทําไหรํของโลกภายหลัง
นักวิทยาศาสตร์ของอินเดียประสบความสําเร็จในภารกิจศักติ หรือการปลํอยขีปนาวุธทําลายดาวเทียม ในวง
โคจรระดับตํ่าของโลกได๎ 
 ตอบ ลําดับท่ี 4 
 
99.หมอกควันจังหวัดใดของไทยพบวํา คําฝุุนละอองขึ้นเป็นอันดับ 1 ของโลก 
 ตอบ เชียงใหมํ ติดอันดับ 1 ของโลก โดยคํา AQI พุํงสูงอยูํท่ี 448 US AQI นับวําเป็นตัวเลขสภาพ
อากาศท่ีอยูํในขั้นวิกฤตแล๎ว 
 
100.ใครคือประธานาธิบดีหญิง “คนแรก” ของสโลวาเกีย 
 ตอบ น.ส.ซูซานา คาปูโตวา ผ๎ูแทนวัย 45 ปี ของพรรคสโลวาเกียก๎าวหน๎า (พีเอส) 
 
101.ปัจจุบันนิวยอร์กมีโรคอะไรกําลังระบาดมากท่ีสุดในตอนนี้ 
 ตอบ“โรคหัด” 
 


