แจกข้อสอบข่าวเหตุการณ์ ปัจจุบัน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ทั้งในและต่างประเทศ มีนาคม 2562
1. ความรู๎ทั่วไป เกี่ยวกับ อัตราโทษคดีทําร๎ายรํางกาย
ความผิดมาตรา 391
ผู๎ใดใช๎ กํา ลัง ทํา ร๎ายผู๎อื่ น โดยไมํถึง กับ เป็ นเหตุ ให๎ เกิ ดอั นตรายแกํ กายหรือ จิต ใจ โทษปรับ ไมํ เกิ น
10,000 บาท/ จําคุกไมํเกิน 1เดือน หรือทั้งจําทั้งปรับ
ความผิดมาตรา 278
ผู๎ใดกระทําอนาจารขูํเข็ญด๎วยประการใดๆ โดยใช๎กําลังประทุษร๎ายไมํสามารถขัดขืนได๎ โทษจําคุกไมํ
เกิน 10 ปี / ปรับไมํเกิน 200,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
2. “พรรคชาติพัฒนาชูนโยบายโคราช NO PROBLEM โคราชเมืองไร๎ปัญหา วันนี้พรรคชาติพัฒนาจะผลักดัน
นโยบาย 9 ข๎อ คือ
1.สร๎างมอเตอร์เวย์-รถไฟฟูา
2.จัดสรรที่ดินให๎แกํผู๎ไร๎ที่ทํากิน
3.สํงเสริมอุตสาหกรรมการเกษตร
4.กระจายรายได๎ไปสูํระดับรากหญ๎า
5.สนับสนุนให๎โคราชเป็นเจ๎าภาพการแขํงขันกีฬา 6.แก๎ไขการจราจรติดขัด สร๎างอุโมงค์ทางลอด
7.ปรับปรุง ขยายระบบระบายน้ําลดปัญหาน้ําทํวม 8.สร๎างเมืองให๎ทันสมัยด๎วยเทคโนโลยี
9.สํงเสริมครัว(อาหาร)โคราชเป็นครัวโลก
3. สํานักงานสํงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม (สสว.) จับมือองค์กรชั้นนํา 5 แหํง ได๎แกํ
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลธั ญ บุ รี (มทร.ธั ญ บุ รี ) , มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา (มร.สส.),
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหมํ (มช.), สถาบั น พั ฒ นาวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดยํ อ ม (ISMED) และ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิดโครงการ SME ONLINE (เอสเอ็มอี ออนไลน์) ปีที่ 3 ภายใต๎แนวคิด
Digital to Global ยกระดับศักยภาพผู๎ประกอบการไทยพร๎ อมแขํง ขันในตลาดออนไลน์สากล ผําน eMarketplace ชั้นนําทั้งระดับโลกและระดับภูมิภาค ตั้งเปูาไมํต่ํากวํา 50,000 ราย สร๎างยอดขายไมํต่ํากวํา
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.) เห็นชอบโครงการนําเรือประมงออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่
ยั่งยืน ระยะที่ 1 (ระยะเรํงดํวน) การชดเชยเยียวยาเจ๎าของเรือที่ได๎รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ปี 2558
วงเงินชดเชย 764.454 ล๎านบาท เพื่อชดเชยเรือประมงจํานวน 305 ลํา โดยแบํงเป็น 2 รอบ รอบแรกจะซื้อ
เรือคืนจํานวน 252 ลํา กรอบวงเงิน 469.604 ล๎านบาท ใช๎ง บรายจํายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบ
กลาง รายการเงินสํารองจํายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น
6. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่เทําไรของไทย
ตอบ = คนที่ 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 ‘บัตรเลือกตั้งใบเดียว’ ให๎เราตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือก ‘ส.ส. แบบแบํงเขต’
นอกจากนี้คะแนนจากการเลือก ส.ส. แบบแบํงเขตดังกลําวจะถูกนําไปคํานวณอีกครั้งเพื่อหาจํานวน ‘ส.ส. ที่
แตํละพรรคพึงจะได๎รับ’ และเมื่อนําไปหักลบกับจํานวน ส.ส. แบบแบํงเขตที่แตํละพรรคได๎รับเลือกมาแล๎วก็จะ
ได๎ออกมาเป็นจํานวน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อที่แตํละพรรคจะได๎รับอีกครั้ง
ข๎อดีของบัตรเลือกตั้งใบเดียวคือคะแนนจะไมํตกน้ํา เพราะเทํากับวํากากบาทเพียง 1 ครั้ง คะแนนจะ
ถูกนับในระบบ ส.ส. แบบแบํงเขต และคะแนนที่เลือกไปนั้นจะถูกนําไปคิดรวมเป็นคะแนนของพรรคเพื่อ
คํานวณหา ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อในคราวเดียวกัน
ขณะที่พรรคได๎ ส.ส. ไมํน๎อยกวํา 25 คนมีสิทธิเสนอชื่อบุค คลตามบัญ ชีของพรรคให๎รัฐสภาลงมติ
แตํงตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีได๎
11. ทําไมแตํละพรรคจึงมีหลายเบอร์
พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญวําด๎วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2561 มาตรา 48 กําหนดให๎การสมัครรับ
เลือกตั้ง ให๎ผู๎สมัครได๎รับหมายเลขประจําตัวผู๎สมัครเรียงตามลําดับเลขที่ของหลั กฐานการรับสมัครสํวนในกรณี
ที่มีผู๎มาสมัครพร๎อมกันหลายคนและไมํอาจตกลงลําดับในการยื่นใบสมัครได๎ ให๎ใช๎วิธีจับสลากระหวํางผู๎สมัคร
ที่มาพร๎อมกัน
นั่นหมายความวําจากเดิมที่หมายเลขผู๎สมัครและหมายเลขของพรรคในการเลือก ส.ส. แบบบัญ ชี
รายชื่อเป็นเบอร์เดียวกัน ปัจจุบันกฎหมายให๎แยกเบอร์ โดยให๎ผู๎สมัครแตํละเขตจับสลากเบอร์ของตัวเอง
ตามลําดับการสมัครในแตํละเขต แม๎จะอยูํในพรรคเดียวกันก็ไมํจําเป็นต๎องมีเบอร์ที่เหมือนกัน
นายประพันธ์ นัยโกวิท หนึ่งในกรรมการรํางรัฐ ธรรมนูญ เจ๎า ของแนวคิด นี้ไ ด๎ให๎เหตุผ ลวํา เพื่อให๎
ผู๎สมัครในแตํละเขตแสดงความรู๎ความสามารถของตัวเอง ไมํใชํอาศัยหมายเลขพรรคในการพึ่งพาเพื่อชํวยให๎ได๎
เป็น ส.ส.
นอกจากนี้การใช๎เบอร์ ส.ส. เขตเป็นเบอร์เดียวกับเบอร์พรรคทั่วประเทศก็มีผู๎เห็นวําอาจทําให๎เกิดการ
ซื้อเสียงในวงกว๎างได๎งํายทั่วประเทศ และอาจเกิดการทุจริตเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้ งได๎งํายกวําบัตรเลือกตั้งที่ได๎
เบอร์แตกตํางกันไปตามเขต

12. หาข๎อมูลผู๎สมัครกํอนไปเลือกตั้งได๎ที่ไหน
โลกยุคดิจิทัล ข๎อมูลผู๎สมัครจะหลั่งไหลเข๎ามาหลายชํองทาง นอกจากการเดินหาเสียงแนะนําตัวถึง
ประตูบ๎านทํานแล๎ว ผู๎สมัครแทบทุกพรรคมักเลือกใช๎โซเชียลมีเดียในการสื่อสารกับประชาชน ทั้งเฟซบุ๏ก ทวิต
เตอร์ การหาข๎อมูลผู๎สมัครจึงสามารถทําได๎ตามอัธยาศัย และสามารถตรวจสอบข๎อมูลผู๎สมัครเบื้องต๎นได๎จาก
แอปพลิเคชัน Smart Vote หรือจากเว็บไซต์ของ กกต. www.ect.go.th
13. ในคูหาห๎ามทําอะไรบ๎าง
กฎหมายกําหนดให๎ห๎ามสํงเสียง ห๎ามทําให๎บัตรเลือกตั้งชํารุดอยํางจงใจ และห๎ามถํายภาพบัตรเลือกตั้ง
ที่ตนเองได๎ลงคะแนนแล๎วด๎วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่สําคัญ ห๎ามถามวําใครเลือกเบอร์ไหนด๎วยนะ (Exit
Poll)
14. พบเจอการทุจริตเลือกตั้งต๎องแจ๎งที่ไหน
เมื่อพบเห็นการทุจริตเลือกตั้ง ไมํวําจะเป็นการแจกเงิน สิ่งของ หรือมีการเรียกรับเงินหรือทรัพย์สิน ให๎
ชํวยกันแจ๎ง เบาะแสหรือรวบรวมหลักฐานการทุจริตแจ๎งตํอตํารวจในพื้นที่ หรือรายงานให๎ กกต. ทราบทาง
โทรศัพท์สายดํวน กกต. 1444 หรือแจ๎งข๎อมูลที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดในพื้นที่
15. ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งได๎ที่ไหน
กํอนวันเลือกตั้ง 20 วัน สามารถตรวจสอบรายชื่อจากบัญ ชีรายชื่อผู๎มีสิทธิเลือกตั้งได๎ที่ศาลากลาง
จังหวัด, ที่วําการอําเภอ, ที่ทําการเขต, ที่ทําการ อบต., สํานักงานเทศบาล, ที่ทําการผู๎ใหญํบ๎าน หรือเขตชุมชน
แตํหากไมํมีเวลา 15 วันกํอนวันเลือกตั้ง กกต. จะสํง รายชื่อผู๎มีสิทธิเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง ให๎ถึง บ๎าน หรือที่
เรียกวําหนังสือแจ๎งเจ๎าบ๎าน (ส.ส.12)
นอกจากนี้ประชากรโซเซียลสามารถตรวจสอบข๎อมูลได๎จากแอปพลิเคชัน Smart Vote หรือจาก
เว็บไซต์ของ www.khonthai.com
ที่ส าคัญ หากเห็น วํ า ไมํ มี ชื่ อตนเองให๎แ จ๎ ง นายทะเบี ยนอํ าเภอหรื อ นายทะเบี ย นท๎ อ งถิ่ น โดยนํ า
หลักฐานสําเนาทะเบียนบ๎านและบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวอื่นใดที่ทางราชการออกให๎มา
แสดง โดยต๎องแจํงกํอนวันเลือกตั้งไมํน๎อยกวํา 10 วัน
16. วันเลือกตั้งต๎องเตรียมอะไรไปบ๎าง
สําหรับหลักฐานที่ใช๎ในการเลือกตั้งคือบัตรประชาชน (บัตรที่หมดอายุก็ใช๎ได๎)แตํถ๎าหาไมํเจอสามารถ
ใช๎บัตรหรือหลักฐานที่ราชการหรือหนํวยงานของรัฐออกให๎ โดยต๎องมีรูปถํายและหมายเลขบัตรประจําตัว
ประชาชน เชํน บัตรประจําตัวเจ๎าหน๎าที่ของรัฐ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
17. เลือกตั้งวันไหน
การเลือกตั้งทั่วไปคือวันที่ 24 มีนาคม 2562 โดยคนไทยมีเวลา 9 ชั่วโมงในการเดินทางไปใช๎สิทธิออก
เสียงเลือกตั้ง ตั้งแตํเวลา 08.00-17.00 น. โดยเมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนนในเวลา 17.00 น. แล๎วจะนับคะแนน
ณ ที่เลือกตั้ง โดยเปิดเผยจนเสร็จสิ้นในรวดเดียว

18. การเลือกตั้ง 2562 จะเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู๎แทนราษฎร (ส.ส.) ครั้งแรกในรอบกี่ปีและนับจากปี
ใด
ตอบ = ในรอบ 8 ปี นับจากปี 2554
19. ข๎อมูลที่ประชาชนควรรู๎เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ระบบการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญนี้ กําหนดให๎มีสมาชิกสภาผู๎แทนราษฎร (ส.ส.) จํานวน 500 คน
แบํงเป็น ส.ส. จากระบบแบบแบํงเขตเลือกตั้งจํานวน 350 คน และ ส.ส. จากระบบแบบบัญชีรายชื่อ 150 คน
ซึ่ง การเลือกในระบบแบํงเขตใช๎ระบบเลือกแบบ "หนึ่ง เขตหนึ่ง คน" ประชาชนทุกคนมีสิทธิ หนึ่ง เสียงที่จ ะ
กากบาทเลือกผู๎สมัครคนเดียวให๎เป็น ส.ส. ตัวแทนของเขตเลือกตั้ง นั้นๆ และทุกคะแนนเสียง ที่ประชาชน
กากบาทไป นอกจากจะใช๎ตัดสิน ส.ส. แบบแบํงเขตแล๎วยังเอาไปใช๎คํานวนที่นั่ง ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อด๎วย
ปัจจัยอีกอยํางหนึ่งที่สําคัญตํอผลการเลือกตั้ง คือ จํานวนสมาชิกวุฒิสภาที่ คสช. เลือกมา 250 คน จะรํวม
โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีด๎วย ดังนั้น ในรัฐสภาหลังการเลือ กตั้งจะมีสมาชิกที่ออกเสียงเลือกนายกรัฐมนตรี
750 คน ผู๎ที่จะได๎รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีต๎องมีเสียงสนับสนุนไมํน๎อยกวําครึ่งหนึ่ง คือ 376 เสียง หากพรรค
การเมืองใดต๎องการจัดตั้งรัฐบาลก็ต๎องหา ส.ส. มาสนับสนุนให๎ไ ด๎ 376 เสียง แตํหาก คสช. จะกลับมาเป็น
รัฐบาลก็มีเสียงของ ส.ว. อยูํในมือแล๎ว 250 เสียง ต๎องอาศัยเสียง ส.ส. สนับสนุนอีกเพียง 126 เสียงเทํานั้น
20. การใช๎อํานาจนอกระบบแทรกแซงการเลือกตั้ง
ระหวํางการเดินหน๎าสูํการเลือกตั้ง คสช. ยัง คงถืออํานาจสูง สุดในการบริหารประเทศอยูํพร๎อมกับ
อํานาจพิเศษ "มาตรา 44" ที่จะสั่งอะไรเมื่อใดก็ได๎ตามที่ต๎องการ ขณะที่รัฐมนตรี 4 คน ที่จับมือกันตั้งพรรค
พลังประชารัฐก็ยังไมํลาออกจากตําแหนํงระหวํางการหาเสียง พร๎อมประกาศชูธงสืบทอดนโยบาย คสช. ให๎
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรี
ประกาศและคําสั่งพิเศษ กับกฎหมายตํางๆ ที่ออกโดย คสช. ยังใช๎บังคับอยูํระหวํางการเลือกตั้ง การ
จับกุมดําเนินคดีกับคนแสดงความเห็นตรงข๎ามกับ คสช. การสํงทหารไปคุกคามประชาชนตามบ๎าน ยังไมํลดลง
แม๎ประเทศกําลังจะกลับสูํประชาธิปไตย ทําให๎การทํากิจกรรมของพรรคการเมืองเป็นไปอยํางจํากัด และการ
เลือกตั้งขาดบรรยากาศที่เสรีเป็นธรรม
นโยบายของแต่ละพรรค ใน การเลือกตั้ง ปี 2562
21. นโยบาย ของ พรรคเพื่อไทย
นโยบายการศึกษาของ พรรคเพื่อไทย
เรียนฟรี 15 ปี
พัฒนาศูนย์เด็กเล็กอัจฉริยะ 20,000 แหํงทั่วประเทศ
หนึ่ง Laptop ตํอเด็กหนึ่งคน
สนับสนุนเด็กที่ออกจากระบบการศึกษาเพราะยากจน
มุํงให๎เด็กไทยมีทักษะภาษา 3 ภาษาทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ ภาษาจีน

22. นโยบาย พรรคอนาคตใหมํ
นโยบายการศึกษาของ พรรคอนาคตใหมํ
ให๎คําเลี้ยงดูบุตรตั้งแตํอายุ 0-5 ปี 1,200 บาท ตํอเดือน
เพิ่มศูนย์เด็กเล็ก 20,000 แหํง ทั่วประเทศ
ลดทํองจํา เน๎นทักษะชีวิต ลดวิชาหลัก เพิ่มวิชาเลือกเน๎นทักษะอาชีพ
นักเรียน ผู๎ปกครอง ชุมชน รํวมกันออกแบบ หลักสูตรการศึกษา
23. นโยบาย พรรคประชาธิปัตย์
นโยบายการศึกษาของ พรรคประชาธิปัตย์
ให๎คําเลี้ยงดูบุตรตั้งแตํอายุ 0-8 ปี 1,000 บาท ตํอเดือน
เพิ่มปริมาณครูปฐมวัยและเพิ่มศูนย์เด็กเล็ก เน๎นสอนกระบวนการคิด
เอกชนสามารถกําหนดหลักสูตรได๎ รับเด็กฝึกงานสามารถลดหยํอนภาษีได๎
เด็กประถมเน๎นทํองจําและการวิเคราะห์ เด็กมัธยมเน๎นให๎ผู๎เรียนค๎นหาตัวเอง
มัธยมปลายเรียนตามความสนใจและออกแบบหลักสูตรเองได๎
24. นโยบาย พรรคชาติไทยพัฒนา
นโยบายการศึกษาของ พรรคชาติไทยพัฒนา
ลูกหลานชาวเกษตรเรียนฟรีจนถึงปริญญาตรี ถ๎าทํางานด๎านการเกษตร หลังจบการศึกษา
กองทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนให๎ได๎เรียนในระดับที่สูงขึ้น
กระจายการศึกษาให๎แกํสังคม ชุมชน เอกชน และกลุํมศาสนารํวมกันบริหารจัดการ
25. นโยบาย พรรคพลังประชารัฐ
นโยบายการศึกษาของ พรรคพลังประชารัฐ
ปลดหนี้นักศึกษา ทั้งที่เป็นลูกหนี้หรือไมํเป็นลูกหนี้ กยศ.
หลักประกันการศึกษาถ๎วนหน๎า
ดึงมหาวิทยาลัยใกล๎เคียงมาเป็นพี่เลี้ยงแกํโรงเรียนประถมและมัธยม
ชูนโยบายสิทธิสตรี คุ๎มครองและให๎ความรู๎แกํเด็กและเยาวชนหญิง
ชุมชน โรงเรียน ผู๎ปกครองเป็นผู๎ดูแล 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. ที่กํอนหน๎านี้เคยแสดงความคิดเห็นที่คนรุํน
ใหมํ แหํปลื้มธนาธร ในงานฟุตบอลประเพณี จุฬา-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่เทําไร
ตอบ = ครั้งที่ 73

29. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน๎าพรรคประชาธิปัตย์ แถลง การทุจริตคอร์รัปชั่นมี 3 รูปแบบ คือ
ตอบ = 1.การปล๎นประเทศโดยใช๎งบประมาณที่ไมํถูกต๎อง
2.การปล๎นประชาชน เก็บสํวย รีดไถ
3.การวางแผนกลับมาปล๎นโดยใช๎นโยบายเอื้อประโยชน์กับพวกพ๎อง ดังนั้นนโยบายการปราบปราม
การทุจริตคอร์รัปชั่นจึงต๎องควบคุม 3 ปัญหานี้ให๎ได๎
30. การแก๎ไข รัฐธรรมนูญนั้นไมํใชํเรื่องงําย" เพราะบทบัญญัติ ใน รัฐธรรมนูญฉบับ 2560 "มาตรา 256"
กําหนดขั้นตอนไว๎ดังนี้
1.ญัตติขอแก๎ไขเพิ่มเติมต๎องมาจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) หรือจาก สส. จํานวนไมํ น๎อยกวํา 1 ใน 5
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทําที่มีอยูํของสภาผู๎แทนราษฎร หรือจาก สส. และสมาชิกวุฒิสภา (สว.) จํานวนไมํ
น๎อยกวํา 1 ใน 5 ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทําที่มีอยูํของทั้ง 2 สภา หรือจากประชาชน ผู๎มีสิทธิเลือกตั้ง
จํานวนไมํน๎อยกวํา 5 หมื่นคนตามกฎหมายวําด๎วยการเข๎าชื่อเสนอกฎหมาย
31. ญัตติขอแก๎ไขเพิ่มเติมต๎องเสนอเป็นรํางรัฐธรรมนูญแก๎ไขเพิ่มเติมตํอรัฐสภา และให๎รัฐสภาพิจารณาเป็น 3
วาระ
การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 1 (ขั้นรับหลักการ) ให๎ใช๎ วิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผย
และต๎องมี คะแนนเสียงเห็นชอบด๎วยในการแก๎ไขเพิ่มเติมนั้น ไมํน๎อยกวํากึ่งหนึ่ง ของจํานวนสมาชิกทั้ง หมด
เทําที่มีอยูํของทั้ง 2 สภา ซึ่งในจํานวนนี้ต๎องมี สว. เห็นชอบด๎วยไมํน๎ อยกวํา 1 ใน 3 ของจํา นวน สมาชิ ก
ทั้งหมดเทําที่มีอยูํของวุฒิสภา
การพิจารณาในวาระที่ 2 (ขั้นพิจารณาเรียงลําดับมาตรา) โดยการออกเสียงในวาระที่ 2 นี้ให๎ถือเสียง
ข๎างมากเป็นประมาณ แตํในกรณีที่เป็นรํางรัฐธรรมนูญแก๎ไขเพิ่มเติมที่ประชาชนเป็นผู๎เสนอ ต๎องเปิดโอกาสให๎
ผู๎แทนของประชาชนที่เข๎าชื่อกันได๎แสดงความคิดเห็นด๎วย 5.เมื่อการพิจารณาวาระที่สองเสร็จสิ้นแล๎ว ให๎รอไว๎
15 วัน เมื่อพ๎นกําหนดนี้แล๎วให๎รัฐสภาพิจารณาในวาระที่ 3 ตํอไป
การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 3 (ขั้นสุดท๎าย) ให๎ใช๎วิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผย และต๎อง
มีคะแนนเสียงเห็นชอบด๎วยในการที่จะให๎ออกใช๎เป็นรัฐธรรมนูญ มากกวํากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้ง หมด
เทําที่มีอยูํของทั้งสองสภา โดยในจํานวนนี้ต๎องมี สส. จากพรรคการเมืองที่สมาชิกมิได๎ดํารงตําแหนํงรัฐมนตรี
ประธานสภาผู๎แทนราษฎรหรือรองประธานสภาผู๎แทนราษฎร เห็นชอบด๎วยไมํน๎อยกวําร๎อยละ 20 ของทุก
พรรคการเมืองดังกลําวรวมกัน และมีสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบด๎วย ไมํน๎อยกวํา 1 ใน 3 ของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเทําที่มีอยูํของวุฒิสภา
32. เจ๎าหน๎าที่เรํงคัดแยกบัตรเลือกตั้ง ที่สํงมายังไปรษณีย์หลักสี่ กํอนตรวจสอบความถูกต๎อง สํงถึง 350 เขต
เลือกตั้งทั่วประเทศ คาดจะเสร็จสิ้นภายในวันที่ เทําไร
ตอบ = วันที่ 21 มี.ค.2562 นี้
33. ‘ทักษิณ ชินวัตร’ จัดรายการ ‘Good Monday’ ตอบอนาคตประเทศไทย เผยวิธีการ ทําอยํางไรเศรษฐกิจ
ดีพุํง ภายใน1ปี!
ถามตอบอนาคตประเทศไทย ตอนที่ 1

สวัสดีครับพี่น๎องคนไทยที่เคารพครับ วันนี้ผมคงมาตอบคําถาม เพราะวําบรรดาผู๎ที่ติดตามรายการนี้
ตั้งคําถามมาเยอะแยะ ก็จะแบํงกลุํมคําถามที่จะตอบในวันนี้ตามคําถามที่ถามมาก็ 4-5 ข๎อนะครับ
อันแรกเนี่ย วันนี้ก็อาจจะยาวนิดหนํอย คําถามแรกก็จะถามวํา แนวการในการพัฒนาประเทศให๎
เจริญ ก๎าวหน๎าควรจะเป็นยังไงบ๎าง แล๎วก็มีคําถามยํอยอยูํประมาณ 7 คําถาม ผมคงจะตอบหลักการกํอน
เพราะวํามันจะยาว เขาบอกวําจะทําให๎เศรษฐกิจฟื้นใน 1 ปีได๎ยังไง กํอนอื่นเอาหลักการกํอน
สิ่งที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ ความรู้และเทคโนโลยี
ความรู๎เทคโนโลยีเดี๋ยวนี้มันอยูํตรงมือถือเราหรือแล็บท็อปเรา เราสามารถเข๎าห๎องสมุดโลก มีความรู๎
เหมือนที่คนทั่วโลกเขามี ถ๎าเราปรับปรุงภาษาอังกฤษเราหนํอย เราจําเป็นที่ต๎องคิดวํา อยําง กสทช.ต๎องมานั่งดู
วํา ถ๎าราคา data มันแพง ถ๎าแพงก็คือกีดกันคนจนให๎เข๎าหาแหลํงข๎อมูล คนจนก็ไมํฉลาดขึ้นสักทีสิ ต๎องให๎คน
จนเข๎ า ถึ ง แหลํ ง ข๎ อ มู ลได๎ เ หมื อ นคนรวย นั่ น ก็ คื อ ราคาคํ า data ที่ คิ ด ต๎ อ งไมํ แ พง และทํ า ยั ง ไงถึ ง จะให๎
ระบบสื่อสารข๎อมูล Data Communication ไปถึง ระดับหมูํบ๎านให๎ได๎ เพื่อให๎ คนทุกคนได๎มีโอกาส นี่คือ
หลักการนะครับ หลักการกํอน แตํวิธีการเดี๋ยวมาคุยกันอีกทีนะครับ
การที่จะพลิกฟื้นเศรษฐกิจให๎กลับขึ้นมาดีภายใน 1 ปี คือ
1.ต๎องปรับโครงสร๎างหนี้ให๎ประชาชนและภาคธุรกิจขนาดเล็ก
2.ต๎องจัดการบริหารทรัพยากรที่มีอยูํให๎เหมาะสม โดยที่ยังไมํต๎องไปกู๎เพิ่ม
3.บริหารด๎านของโลกาภิวัตน์ให๎ดี เพื่อจะไมํให๎เราต๎องขาดดุลตลอดเวลา
เรื่องการเงินอีกอันนึง
ระบบนี้ โลกเราอยูํระบบทุนนิยม เราชอบไมํชอบเราต๎องอยูํกับมันให๎ได๎ เพราะมันเป็นทุนนิยมทั้งโลก
ทุนนิยมแปลตรงๆ งํายๆ คือ ไมํมีทุน ไมํนิยม ก็คือสรุปแล๎ววําคนชนบทไมํมีสภาพคลํอง เพราะอะไร คนชนบท
มีเงินอยูํน๎อยนิดไปฝากออมทรัพย์ไว๎ รวมกันก็เยอะเหมือนกัน ก็ถูกนํามาปลํอยกู๎ในเมือง มาปลํอยกู๎ในกรุงเทพ
เพราะฉะนั้นเงินมันถูกดูดออกมา เมื่อเงินไมํมี งานก็ไมํมี เมื่องานไมํมี มนุษย์ที่มีปัญญามีทักษะก็ไมํอยูํ เขาก็
ต๎องไปดิ้นรนหาที่มีงาน ก็เลยเข๎ามากระจุกอยูํในกรุงเทพ ทําให๎กรุงเทพรถติด มีแหลํงสลัมเยอะ เพราะเขาต๎อง
ดิ้นรนเอาตัวรอดกัน
34. บิ๊กตูํ ลั่นให๎ยอมรับกติกา ชาติถึงเดินหน๎าตํอได๎ ขุดอดีตถามจําเรื่องปี 57 ได๎ไหม
เหตุการณ์ปี 2557 ลืมกันหมดแล๎วหรือยัง อยําเป็นคนขี้ลืม ไมํใชํทําวันนี้ แล๎วลืมสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวาน
ทุกอยํางต๎องแก๎ไขให๎ดีขึ้น ทุกคนต๎องยอมรับกติกา ประเทศถึงเดินหน๎าตํอไปได๎ นายกฯไมํเคยลืม เพราะเป็น
คนความจําดี พูดอะไรจําได๎หมด จนหัวจะแตกหมดแล๎ว แตํจะทําตํอไป
35. ปธ.กกต.เผยยอดใช๎สิทธิลํวงหน๎า
เมื่อเวลา 11.45 น. วันที่ 18 มี.ค. ที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายอิทธิพร บุญ
ประคอง ประธาน กกต. แถลงผลการลงคะแนนเลือกตั้งลํวงหน๎านอกเขตจังหวัดทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 17 มี.ค.
วํา ในจํานวนผู๎ลงทะเบียนขอใช๎สิทธิ 2.6 ล๎านคน มีผู๎ออกมาใช๎สิทธิคิดเป็นร๎อยละ 86.98 มีหลายแหํงใช๎สิทธิ
เกินกวําร๎อยละ 90 จากรายงานพบการกระทําที่อาจเข๎าขํายผิดกฎหมายรวม 3 กรณี 1.อาจมีการกระทําทุจริต
ใน 3 จังหวัด คือ จ.สมุทรสาคร ที่มีผู๎แอบนําบัตรเลือกตั้งทั้งเลํมไปทําเครื่องหมายให๎กับผู๎สมัครพรรคหนึ่ง ที่ จ.

อุทัยธานี มีการนําบัตรประจําตัวของบุคคลอื่น ไปแสดงตนขอใช๎สิทธิลงคะแนน มีการแจ๎งความดําเนินคดีแล๎ว
ทั้งสองกรณีเจ๎าหน๎าที่แจ๎งความดําเนินคดีแล๎ว และที่ จ.กาฬสินธุ์ เขตเลือกตั้งที่ 2 มีการทําเอกสารปลอม โดย
อ๎างวํา ผอ.เลือกตั้งประจําเขตประกาศไมํรับสมัครผู๎สมัครของพรรคหนึ่ง ทั้งที่ยังพบปูายหาเสียงในพื้นที่อยูํ จึง
แนะนําให๎ผู๎สมัครไปแจ๎งความไว๎
36. แจงรับแจกบัตรเลือกตั้งผิดเขต
นายอิทธิพรกลําววํา 2.เจ๎าหน๎าที่แจกบัตรเลือกตั้งผิดเขต พบมากในหลายจังหวัด ถ๎าเป็นการพบหรือ
ทักท๎วงกํอนการลงคะแนน เจ๎าหน๎าที่จะแก๎ไขโดยแจกบัตรเลือกตั้งที่ถูกต๎องให๎ผู๎ใช๎สิทธิ แตํหากมีการลงคะแนน
ไป และนําบัตรหยํอนในหีบบัตรเลือกตั้งไมํสามารถแก๎ไขได๎ ได๎ให๎เจ๎าหน๎าที่ทําการบันทึกเหตุการณ์ไว๎ สํวนกรณี
ผู๎มีสิทธิลงทะเบียนเลือกตั้งลํวงหน๎า แตํไมํพบข๎อมูลที่หนํวยเลือกตั้ง เมื่อตรวจสอบหลักฐานแล๎วพบวํามีการ
ลงทะเบียนจริง กรรมการประจําหนํวยจะเพิ่มชื่อให๎ ผู๎มีสิทธิได๎ใช๎สิทธิ และ 3.แอปพลิเคชันสมาร์ท โหวต ไมํ
สามารถใช๎ง านได๎ แตํปรับปรุ งเซิร์ฟเวอร์จนสามารถ ใช๎ ง านได๎ตามปกติ ข๎ อผิดพลาดที่เกิดขึ้นทั้ ง หมด จะ
ซักซ๎อมเจ๎าหน๎าที่ไมํให๎เกิดปัญหาขึ้นอีกในวันเลือกตั้งที่ 24 มี.ค.2562
37. กกต.ยกทีมนําชมคัดแยกบัตร
ตํอ มาเวลา 15.30 น. ที่ ศู นย์ ป ฏิ บัติ ก ารการคัด แยกบั ต รเลื อ กตั้ง ลํ ว งหน๎ า ส.ส. ที่ ล งคะแนนแล๎ ว
สํานักงานไปรษณีย์ไทย หลักสี่ นายอิทธิพรพร๎อม กกต.อีก 6 คน นําสื่อมวลชนรํวมสังเกตการณ์การคัดแยก
บัตรลงคะแนนลํวงหน๎าเพื่อจัดสํงด๎วยรถขนสํงไปรษณีย์ไปยัง 350 เขตเลือกตั้งปลายทาง มี นางสมร เทิดธรรม
พิบูล กรรมการผู๎จัดการใหญํ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด (ปณท.) และนายมานพ ศรวิบูลย์ศักดิ์ รองกรรมการ
ผู๎จัดการใหญํ สายงาน ปฏิบัติการนครหลวง ปณท. อธิบายขั้นตอนการคัดแยกบัตรด๎วยเครื่องคัดแยกอัตโนมัติ
(OCR) และยังถูกตรวจสอบความถูกต๎องแมํนยําซ้ําอีก 2 ครั้งจากเจ๎าหน๎าที่ สําหรับพื้นที่ชั้นในถูกกําหนดเป็น
พื้นที่ควบคุม ผู๎จะเข๎ามาปฏิบัติงานต๎องมีบัตรผําน และถูกตรวจสอบด๎วยระบบยืนยันตัวตนอยํางรัดกุม
38.นักการเมืองรํวมสังเกตการณ์ได๎
นายณัฏฐ์ เลําสีห์สวกุล รองเลขาธิการ กกต. กลําววํา เลขาธิการ กกต.จะมีหนัง สือ ไปยังทุกพรรค
การเมือง หากพรรคไหนจะสํงตัวแทนมาสังเกตการณ์การคัดแยก และการจัดสํง บัตร สามารถแจ๎งชื่อผู๎แทน
และมารํวมสังเกตการณ์ผํานโทรทัศน์วงจรปิดได๎พร๎อมทั้งสามารถขับรถตามรถขนสํงบัตรไปตามเขตตํางๆได๎
สํวนครั้งนี้ผู๎มีสิทธิเลือกตั้งไมํต๎องพิมพ์ลายนิ้วมือที่ต๎นขั้วบัตรนั้น ตามกฎหมายจะให๎ผู๎มีสิทธิเลือกตั้งเซ็นชื่อที่ต๎น
ขั้ ว บั ต ร เว๎ น แตํ พิ ก าร คนเขี ย นหนั ง สื อ ไมํ เ ป็ น จึ ง จะให๎ พิ ม พ์ ล ายนิ้ ว มื อ แตํ ก รณี อ อกเสี ย งประชามติ รํ า ง
รัฐธรรมนูญที่ผํานมา กกต.ขณะนั้นใช๎เรื่องการพิมพ์ลายนิ้วมือเป็นกิมมิกหรือจุดขาย เพื่อเชิญคนมาออกเสียง
ประชามติ
39. ถ๎าไมํสมยอมไมํมีใครบังคับได๎
นายณัฏฐ์กลําวถึงกระแสตําหนิ กกต.เรื่องเจ๎าหน๎าที่แจกบัตรเลือกตั้งลํวงหน๎าผิดเขตให๎กับผู๎มาใช๎สิทธิ
วํา การระบุวํากรรมการประจําหนํวยบังคับ วํารับบัตรผิดก็ให๎ลงคะแนนไปเถอะ เห็นวําเจ๎าของสิทธิต๎องรักษา
สิท ธิข องตนเอง ไมํ มี ใ ครมาบัง คับ ได๎ นอกจากเราสมยอม สํ วนข๎อ ท๎ว งติ ง วํ าให๎เ อาเหตุก ารณ์เ ลือ กตั้ ง นอก
ราชอาณาจักรที่กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย และการเลือกตั้งลํวงหน๎าวันที่ 17 มี.ค. มาเป็นบทเรียนสําหรับวันที่
24 มี.ค.นั้น มันเป็นหนังคนละเรื่องกัน เพราะวันลงคะแนนจริงจะไมํมีบัตรของเขตอื่น คนที่ออกมาพูดบางครั้ง

ก็สะท๎อนวํามีความรู๎ในสิ่งที่พูดหรือไมํ คุณเป็นคนไทยต๎องรู๎จักรักษาสิทธิตัวเอง ถ๎ารู๎วําบัตรผิดต๎องเอาบัตรที่ถูก
ของเรากลับมาให๎ได๎
40. สั่งดูโพสต์โซเชียลใสํร๎าย กกต.
พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. กลําววํา สั่งการให๎เจ๎าหน๎าที่ตรวจสอบการวิพากษ์วิจารณ์การ
ทําหน๎าที่ของ กกต. ในโซเชียลมีเดียหากพบวํามีการบิดเบือนใสํร๎ายหรือเจตนาเพื่อสร๎างกระแส จะให๎ฝุาย
กฎหมายของ กกต.ดําเนินคดี สํวนกรณีมีคลิปซื้อเสียงที่ จ.อุบลราชธานี ทาง ผอ.จังหวัดแจ๎งวําสั่งรับไว๎สืบสวน
สอบสวนไว๎ตั้งแตํเดือน ก.พ. สําหรับกรณีตรวจพบการกระทําอาจสํอทุจริตการเลือกตั้งใน จ.สมุทรสงคราม ได๎
สั่งให๎พนักงานสืบสวนสอบสวนไปตรวจสอบข๎อเท็จจริงแล๎ว เบื้องต๎นเข๎าใจวํามาเป็นการใช๎สิทธิครั้งแรกและ
หยิบเอาบัตรเลือกตั้งเข๎าไปในคูหาทั้งเลํม เมื่อนําไปกาเสร็จแล๎วก็นํามาสํงให๎เจ๎าหน๎าที่ แตํข๎อเท็จจริงดังกลําว
ยังไมํเป็นที่สิ้นสุด ต๎องรอฟังผลจากชุดสืบสวนสอบสวนเสียกํอน
41. กกต.อุบลฯสั่งสอบจ๎างฟังปราศรัย
ผู๎สื่อขําวรายงานวํา มีผู๎ใช๎ทวิตเตอร์ชื่อ “ท๎องฟูาของเค๎าา” โพสต์คลิปและภาพนิ่ง เป็นภาพกลุํมบุคคล
แจกเงินให๎ผู๎มาฟังการปราศรัยของพรรคการเมืองหนึ่ง ที่ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี จึง ได๎สอบถามไปยัง
พ.ต.ท.เรืองยศ มีแก๎ว ผอ. กกต.อุบลราชธานี ระบุวํา หลังเห็นคลิปดังกลําวแล๎ว กกต.อุบลราชธานีไมํได๎นิ่งนอน
ใจ สํ ง เจ๎ า หน๎ า ที่ สื บ สวนตามหาผู๎ โ พสต์ ท วิ ต เตอร์ สถานที่ พยานบุ ค คลที่ ป รากฏตามภาพ รวบรวม
พยานหลักฐานนําสํง กกต.กลางเพื่อพิจารณา ใช๎เวลาตรวจสอบตามกําหนด 30 วัน ทั้งนี้ ตั้งแตํวันเปิดรับสมัคร
จนถึงปัจจุบัน มีเรื่องร๎องเรียนทุจริตแล๎ว 2 เรื่อง สํวนการจัดการเลือกตั้งลํวงหน๎าเมื่อวันที่ 17 มี.ค. ภาพรวม
เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย มีผู๎มาใช๎สิทธิ 90 เปอร์เซ็นต์ คาดวําการจัดการเลือกตั้งวันที่ 24 มี.ค. จะเป็นไปด๎วย
ความเรียบร๎อยเชํนกัน
42. หํวงการเก็บรักษาบัตรลํวงหน๎า
นายอภิสิท ธิ์กลําวอีก วํา ขอเรี ยกร๎องให๎ กกต.ทํ าความชัด เจน กรณีเกิดปัญ หาจากการลงคะแนน
เลือกตั้งลํวงหน๎า ได๎รับรายงานวํามีปัญหาบัตรเลือกตั้งผิดเขต และขอให๎ชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ไมํให๎กระทบ
กับความเชื่อมั่นของประชาชน รวมทั้งกระบวนการเก็บรักษาบัตรเลือกตั้ง เพื่อให๎ประชาชนมั่นใจถึง ความ
โปรํง ใส เพราะประชาชนใช๎ สิท ธิเ ลือ กตั้ งลํ วงหน๎ าจํ า นวนมาก เมื่อ ถามวํ ามี ผู๎วิ เ คราะห์วํ าการประกาศไมํ
สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จะทําให๎เกิดเดดล็อกทางการเมือง นายอภิสิทธิ์ตอบวํา ไมํควรเจาะจงที่พรรคใด
พรรคหนึ่ง เพราะแตํละพรรคต๎องมีเสรีภาพกําหนดจุดยืนตัวเอง เราประกาศความชัดเจนเพื่อให๎เกิดความเป็น
ธรรมกับผู๎มีสิทธิเลือกตั้ง ขณะนี้ไมํมีใครทราบวําผลเลือกตั้งจะออกมาอยํางไร ผลออกมาแล๎ วจะมีคําตอบของ
ตัวเอง
43. “เทือก” ชูไมํมีใครเหนือ “ประยุทธ์”
ที่สวนเบญจสิริ พรรครวมพลังประชาชาติไทย (รปช.) จัดเวทีปราศรัยใหญํใน กทม. ชํวงโค๎งสุดท๎าย
ตามนัดหมายของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ แกนนําผู๎รํวมกํอตั้งพรรค รปช. บรรยากาศเป็นไปอยํางคึกคัก มี
บรรดาแกนนําพรรคสลับกันขึ้นเวทีปราศรัย อาทิ ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล หัวหน๎าพรรค นายเอนก เหลําธรรม
ทัศน์ กรรมการบริหารพรรค นายสุเทพยังคงปราศรัยโจมตีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ วํา ที่ต๎องขอโทษเป็นพิเศษ
คือนายชวน หลีกภัย เพราะไปเเตะของรักของหวงของทําน ที่มาวําตนดําพรรคประชาธิปัตย์เหมื อนดําพํอดํา

เเมํตัวเองนั้น ฟังแล๎วเลือดหยดติ๋งๆ เจอใบมีดโกนเข๎า ไมํไ ด๎เป็นคนเนรคุณออกจากพรรคมาก็ลาทํานแล๎ว
เพราะสู๎ตามเเนวทางของประชาธิปัตย์ก็ไมํชนะทักษิณ ไมํเชื่อวําประชาธิปัตย์จะชนะเลือกตั้งได๎เป็นที่หนึ่ง และ
ไมํคิดวําจะได๎เป็นนายกฯเพราะต๎องได๎เสียงจากรั ฐสภา 376 เสียง คนฉลาดอยํางนายอภิสิทธิ์ทําไมคิดไมํออก
ไมํใชํสบประมาทแตํวันนี้ไมํถึงร๎อย คนที่จะเป็นนายกฯ วันนี้ ไมํมีใครเหนือ พล.อ.ประยุทธ์ ที่มีอยูํในกระเป๋า
250 เสียง แตํนายอภิสิทธิ์ยังเเต๎มศูนย์ไมํมีสักแต๎ม
44. ไทยรัฐจัดเวทีดีเบตทิ้งท๎าย
ผู๎สื่อขําวรายงานวํา ไทยรัฐทีวีชํอง 32 จัดเวทีดีเบตไทยรัฐเลือกตั้ง 62 เวทีสุดท๎าย หัวข๎อ “ใครพร๎อม
เป็นนายกฯ ยกมือขึ้น” ที่ลานหน๎าอาคารนิมิบุตร ในวันที่ 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 ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา และ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส หัวหน๎าพรรคเสรีรวม
ไทย
45. ตอกเผด็จการไมํมีวันสร๎าง ปชต.
ขณะที่นายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธาน นปช. ในฐานะผู๎ชํวยหาเสียงพรรคเพื่อชาติ กลําวระหวํางลง
พื้นที่ จ.ร๎อยเอ็ด ถึงกรณี พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม สมาชิก สนช. ระบุวํา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ
และหัวหน๎า คสช. คือเผด็จการผู๎สร๎างประชาธิปไตย วํา ขอเห็นตํางกับวาทกรรมดังกลําว คิดวําการแสดงวาท
กรรมในชํวงนี้ เพราะอยูํในชํวงสรรหา ส.ว. ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์จะเป็นผู๎เซ็นอนุมัติ มีสุภาษิตไทยวํา “งาช๎างไมํ
งอกจากปากสุนัข ฉันใด เผด็จการก็ไมํใชํผู๎สร๎างประชาธิปไตยฉันนั้น ” ยืนยันวําไมํเคยมีเผด็จการที่ใดบนโลก
สร๎างประชาธิปไตย ผู๎สร๎างประชาธิปไตยคือประชาชนผู๎โดนกดขี่เทํานั้น วาทกรรมดังกลําวจึงไมํสอดคล๎องกับ
ความเป็นจริง เผด็จการไมํสร๎างประชาธิปไตยมีแตํจะสืบทอดอํานาจ ขอเรียกร๎องประชาชนให๎ออกมา สร๎าง
ประชาธิปไตยในวันที่ 24 มี.ค. ด๎วยการเลือกพรรคฝุายประชาธิปไตยให๎เกิน 376 เสียง
46. รํางประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให๎อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค๎าที่ต๎องห๎ามสํงออกและห๎าม
นําผํานไปยังสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน พ.ศ.
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ใ นหลั ก การรํ า งประกาศกระทรวงพาณิ ช ย์ เรื่ อ ง กํ า หนดให๎ อ าวุ ธ และ
ยุทโธปกรณ์เป็นสินค๎าที่ต๎องห๎ามสํงออกและห๎ามนําผํานไปยังสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน พ.ศ. …. ตามที่กระทรวง
พาณิชย์ (พณ.) เสนอ และให๎สํงคณะกรรมการตรวจสอบรํางกฎหมายและรํางอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี
ตรวจพิจารณา แล๎วดําเนินการตํอไปได๎ และให๎กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาไปพิจารณาดําเนินการตํอไปด๎วย
สาระสาคัญของร่างประกาศ
1. กําหนดให๎อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค๎าที่ต๎องห๎ามสํงออกและห๎ามนําผํานไปยังสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน
2. กําหนดข๎อยกเว๎นที่มิให๎ใช๎บังคับในกรณี

2.1 การสํงออกหรือนําผํานอาวุธและยุทโธปกรณ์ เพื่อสนับสนุนหรือใช๎โดยบุคลากรของสหประชาชาติ
ภารกิจของสหประชาชาติในสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน (United Nation Mission in the Republic of South
Sudan : UNMISS) และกองกําลังชั่วคราวรักษาความมั่นคงแหํงสหประชาชาติสําหรับ Abyei (United
Nations Interim Security Force for Abyei : UNISFA)
2.2 การสํงออกหรือนําผํานเครื่องอุปกรณ์ของอาวุธและยุทโธปกรณ์ที่ไมํเป็นอันตรายร๎ายแรงถึงแกํ
ชีวิตเพื่อนําไปใช๎ด๎านมนุษยธรรม การปูองกัน และให๎ความชํวยเหลือทางเทคนิค หรือการฝึกอบรม
2.3 การสํงออกหรือนําผํานเครื่องแตํงกายที่ใช๎สําหรับการปูองกัน รวมทั้งเสื้อเกราะกันกระสุน และ
หมวกสนาม เพื่อนํา ไปใช๎ เฉพาะตัวเป็ นการชั่ วคราวสําหรั บบุคลากรของสหประชาชาติ ผู๎ แทนสื่อ มวลชน
ผู๎ปฏิบัติงานด๎านมนุษยธรรมและการพัฒนา และเจ๎าหน๎าที่ที่เกี่ยวข๎อง
2.4 การสํง ออกหรือ นําผํ านอาวุธ และยุท โธปกรณ์ เป็น การชั่วคราวโดยกองกําลั ง ของรัฐ สมาชิก ที่
ดําเนินการตามกฎหมายระหวํางประเทศ ในการอํานวยความสะดวกเพื่อการปูองกัน หรือการอพยพคนชาติ
ของตนและบุคคลที่มีความรับผิดชอบทางกงสุลในสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน
2.5 การสํงออกหรือนําผํานอาวุธและยุทโธปกรณ์ให๎แกํ หรือเพื่อสนับสนุนกองกําลังสหภาพแอฟริกา
(African Union Regional Task Force : AU-RTF) เพื่อการปฏิบัติการระดับภูมิภาคในการตอบโต๎ กลุํม
Lord’s Resistance Army)
2.6 การสํงออกหรือนําผํานอาวุธและยุทโธปกรณ์เพื่อสนับสนุนการดําเนินการตามข๎อตกลงสันติภาพ
2.7 การสํงออกหรือนําผํานอาวุธ และยุทโธปกรณ์ในกรณีอื่น ๆ การสํง ออกหรือนําผํานอาวุธและ
ยุทโธปกรณ์ตามข๎อ 2.2 และ 2.4 ข๎อ 2.5 ข๎อ 2.6 และ ข๎อ 2.7 ต๎องเป็นไปตามวิธีการที่กําหนดไว๎ในข๎อมติ
47. การแตํง ตั้ง คณะกรรมการ PISA แหํง ชาติ [โปรแกรมประเมิ นสมรรถนะนัก เรี ยนมาตรฐานสากล
(Programme for International Student Assessment : PISA)]
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแตํง ตั้ง คณะกรรมการ PISA แหํง ชาติ
[โปรแกรมประเมิ น สมรรถนะนัก เรี ย นมาตรฐานสากล (Programme for International Student
Assessment : PISA)] โดยมีองค์ประกอบและอํานาจหน๎าที่
48. การแตํงตั้งกรรมการในคณะกรรมการสภาวิศวกร ตามมาตรา 24 วรรคหนึ่ง (3) แหํงพระราชบัญญัติ
วิศวกร พ.ศ. 2542
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทยเสนอแตํงตั้งกรรมการในคณะกรรมการสภา
วิศวกร สมัยที่ 7 แทนกรรมการเดิมที่ดํารงตําแหนํงครบวาระสามปี จํานวน 5 คน ดังนี้
1. นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
2. นายณรงค์ ทัศนนิพันธ์
3. นายวัลลภ รุํงกิจวรเสถียร
4. นายอาทร สินสวัสดิ์
5. นายเสถียร เจริญเหรียญ
ทั้งนี้ ตั้งแตํวันที่ 19 มีนาคม 2562 เป็นต๎นไป

49. การเสนอแตํงตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟูาฝุายผลิตแหํง ประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงพลังงานเสนอแตํงตั้งบุคคลเป็นประธานกรรมการและกรรมการอื่นใน
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 (ผู๎แทนกระทรวงการคลัง)
ทั้งนี้ ตั้งแตํวันที่ 19 มีนาคม 2562 เป็นต๎นไป
50. แตํงตั้งกรรมการในคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมเสนอแตํงตั้ง นางฤชุกร
สิริ โ ยธิ น (เป็ น บุค คลในบั ญชี ร ายชื่ อ กรรมการรั ฐ วิส าหกิ จ ) เป็ น กรรมการในคณะกรรมการองค์ ก ารสวน
พฤกษศาสตร์ แทนตําแหนํงที่วําง ทั้งนี้ ตั้งแตํวันที่ 19 มีนาคม 2562 เป็นต๎นไป
51. อะไรคือ "ใบส๎ม ใบเหลือง ใบแดง" ของ กกต.
พ.ต.อ. จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. แถลงขําวเมื่อชํวงบํายที่ผํานมา กลําววํา "การเลือกตั้งของ
บ๎านเราจะไมํเหมือนประเทศอื่น ประเทศอื่นพอเลือกตั้งเสร็จ ประกาศผล วันรุํงขึ้นรับตําแหนํงได๎เลย...แตํของ
เรามีกฎหมาย ต๎องดูวําเลือกตั้งสุจริตเที่ยงธรรมหรือไมํ ต๎องผํานกระบวนการใบส๎ม ใบเหลือง ใบแดง กํอน ถึง
จะประกาศผล"
กระบวนการ "ใบส๎ม ใบเหลือง ใบแดง" ของ กกต. คืออะไร ดูคลิปอธิบายของบีบีซีไทยกันได๎เลย
52. การที่ทํานเอาข๎อมูลไปแล๎วตั้งรัฐบาลกันเองทํานต๎องรับผิดชอบ"
นายณั ฏฐ์ เลํา สีห์ สวกุล รองเลขาธิ การ กกต. ชี้ แจงถึ ง ผลการนั บคะแนนเลื อกตั้ง ที่สื่ อมวลชนได๎
นําเสนอเป็นจํานวนที่นั่ง ส.ส. ที่แตํละพรรรคการเมืองได๎ วําทาง กกต. เพียงแตํสํงข๎อมูลแบบเรียลไทม์ที่ได๎จาก
ระบบรายงานผลคะแนนแรพิดรีพอร์ทที่แตํละหนํวยเลือกตั้งสํงเข๎ามา การที่สื่อไปนําเสนอเป็นการนําไปพัฒนา
โครงสร๎างของข๎อมูลแล๎วนําเสนอกับประชาชนเอง
"เราจะปูอนข๎อมู ลดิบให๎เทํานั้น สํวนการนําเสนอเป็นเรื่องของสถานีแตํ ละชํอง พอได๎ 20 เปอร์เซ็นต์ของ
จํานวนหนํวยก็จะทยอยสํงไปยังเซิร์ฟเวอร์ของสื่อ" รองเลขาธิการ กกต. กลําวในการแถลงขําว
"การที่ทํานเอาข๎อมูลไปแล๎วตั้งรัฐบาลกันเองทํานต๎องรับผิดชอบ"
ทั้งนี้ การสํงข๎อมูลรายงานผลคะแนนเป็นความรํวมมมือระหวํางสํานักงาน กกต. และองค์กรสื่อดิจิทัล 36 แหํง

53. หลายคนสงสัย ทําไม พรรคเพื่อไทย ไมํได๎ สส.บัญชีรายชื่อ...
สรุปวิธีคํานวณคะแนน สส.บัญชีรายชื่อ 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 ได๎คะแนนรวมทั้งประเทศ 7,400,000 คะแนน
จะได๎ สส.ทั้งหมด 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.บัญชีรายชื่อ = 0
ขณะเดียวกัน
สมมุติ พรรค พลังประชารัฐ
ได๎ คะแนนทั้งรวมประเทศ 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.บัญชีรายชื่อเพิ่มอีก 21 คน
เพื่อให๎ครบ ตามจํานวน สส.พึงมี
ซึ่ง กติกา ดังกลําวนี้ กําหนดไว๎ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560
ที่ ประชาชน สํวนใหญํได๎อํานครบถ๎วนแล๎ว จึงได๎ลงมติเห็นชอบ ด๎วยเสียงข๎างมาก จํานวน 16 ล๎านเสียง ผําน
รัฐธรรมนูญดังกลําว
54. นายอุตตม สาวนายน หัวหน๎าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กลําววํา จากผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มี.ค.
2562 ที่ผํานมา พรรคพลังประชารัฐ ขอบคุณพี่น๎องประชาชนที่ได๎ให๎ความไว๎วางใจเลือกผู๎สมัครและพรรคพลัง
ประชารัฐ จนได๎รับคะแนนสูงสุดเป็นอันดับหนึ่ง จํานวน 8,433,137 คะแนน โดยมีผู๎สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง
ครบทุ ก ภู มิ ภ าคของประเทศไทย ทั้ ง ภาคเหนื อ ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ภาคกลาง ภาคใต๎ และ
กรุงเทพมหานคร

โดยพรรคพลังประชารัฐ มีแถลงการณ์ดังตํอไปนี้
1. พรรคพลังประชารัฐ ขอยึดมั่นและจะทําหน๎าที่ภายใต๎รัฐธรรมนูญ เพื่อปกปูองรักษาประโยชน์ของ
ประเทศชาติและพี่น๎องประชาชน ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรย์ทรงเป็นประมุข
2. พรรคพลังประชารัฐ ขอเรียกร๎องให๎ทุกพรรคการเมืองเคารพการตัดสินใจของพี่น๎องประชาชนในทุก
คะแนนเสียงที่ได๎เลือกผู๎สมัครหรือพรรคการเมืองใดก็ตาม ยํอมถือวําเป็นสิทธิของประชาชน ผู๎ใดก็ตามไมํควรที่
จะนําไปกลําวอ๎างวําประชาชนที่สนับสนุนฝุายตนเองเป็นฝุายที่ชอบธรรมแตํฝุายเดียวเทํานั้น เพราะจะนําไปสูํ
การแบํงแยกพี่น๎องประชาชน อันอาจจะกํอให๎เกิดความขัดแย๎งในสังคมเหมือนเดิม
3. พรรคพลังประชารัฐ มีจุดยืนเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลวําทุกพรรคการเมืองสามารถรวบรวมเสียงในการ
จัดตั้งรัฐบาลได๎ แตํในระหวํางที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยังไมํได๎ประกาศและรับรองผลการเลือกตั้ง
อยํางเป็นทางการ (โดยเฉพาะการคํานวณจํานวน ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ) ดังนั้น การรวบรวมเสียง ส.ส.เพื่อ
สนับสนุนการจัดตั้งรัฐบาล ยํอมยังจะไมํมีผลทางการเมืองที่จะประกาศชัดเจนวําขั้วการเมืองฝุายใดฝุายหนึ่งมี
เสียงสนับสนุนครบถ๎วนถูกต๎องแล๎ว
55. กงสุลเตือนคนไทยระวัง หลังบรูไนเตรียมบังคับใช๎กฎหมาย ซารีอะห์ ตั้งแตํ 3 เม.ย.นี้ ปูองกันการกระทํา
ความผิด จนถูกลงโทษหนัก ถูกปาหินจนตาย-แขวนคอ
สํานักขําวตํางประเทศได๎รายงานวํา ขณะนี้ทางการของบรูไ นได๎เห็นชอบนํากฎหมายซารีอะห์ หรือ
กฎหมายอิสลาม (Criminal Code Order) มาใช๎ในการลงโทษผู๎กระทําผิดกฎหมายในประเทศแล๎ว หลังจาก
ประกาศไว๎เมื่อปี 2557 ที่ผํานมา โดยกฎหมายนี้จะมีผลตั้งแตํวันที่ 3 เม.ย. 2562 เป็นต๎นไป
56. จังหวัดเชียงใหมํ ‘หมอกควัน’ ขยับสูงขึ้นอีกครั้ง หนํวยงานเรํงเปิดพํนละอองน้ํา ขณะที่พบไฟไหม๎ปุากวํา
131 จุด
วันที่ 29 มี.ค. 2562 สภาพท๎องฟูาตัวเมืองเชียงใหมํ เช๎าวันนี้มีหมอกควันไฟปุากลับมาปกคุมหนาแนํน
อีกครั้งจนไมํสามารถมองเห็นดอยสุเทพได๎ สํวนเส๎นทางตํางๆ ที่เข๎าสูํตัวเมืองเชียงใหมํทัศนวิสัยการมองเห็น
ลดลงเหลือไมํถึง 300 เมตร ประชาชนพากันสวมหน๎ากากอนามัยปูองกันมลพิษ
57. ข๎อควรรู๎ กฎของการ เลือกตั้ง62
การซื้อเสียงมีความผิดและต๎องได๎รับโทษทางกฎหมาย กลําวคือ เมื่อมีการเลือกตั้ง ผู๎รับสมัครเลือกตั้ง
หรือหัวคะแนนนําเงินมาแจกให๎แกํทําน เพื่อให๎ทํานลงคะแนนให๎แกํผู๎ที่แจกเงินนั้น ผู๎สมัครรับเลือกตั้งหรือ
หัวคะแนนก็จะมีความผิด และต๎องได๎รับโทษตามกฎหมายโทษตามกฎหมาย คือ จําคุกตั้งแตํ 1-10 ปี และ
ปรับตั้งแตํ 20,000-200,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี
58. ชาวแอลจีเรียจํานวนหลายพันคนได๎ทําการชุมนุมประท๎วงขับไลํประธานาธิบดีอับเดลาซิส บูเตฟลิกาใน
วันนี้ เป็นสัปดาห์ที่ 5 ติดตํอกัน หลังจากที่เขาได๎ปกครองประเทศมานาน กีปี
ตอบ = 20 ปี
59. นายเฉิน หาว (Chen Hao) เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจํามณฑลยูนนานและประธานสภา
ประชาชนมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน มีกําหนดเดินทางเยือนประเทศไทยอยํางเป็นทางการ
ระหวํางวันที่เทําไร
ตอบ = ระหวํางวันที่ 28 – 30 มีนาคม 2562

60. คนเลี้ยงไกํยิ้มออก แนวทางแก๎ปัญหาไขํไกํ ชํวยดันราคาเพิ่มใกล๎ต๎นทุน ทําให๎เกษตรกรพอมีรายได๎ในการ
ทําอาชีพนี้ได๎ตํอไป หลังแบกรับภาวะขาดทุนมานานกวํา กี่ปี
ตอบ = 1 ปี
61.ตอนใต๎ของสหรัฐอเมริกา ครอบคลุมรัฐอลาบามา และจอร์เจีย ประสบภัยพายุทอร์นาโดเส๎นผําศูนย์กลาง
0.4 กิโลเมตร และความเร็วลมสูงสุด 266 กิโลเมตรตํอชั่วโมงเบื้องต๎นมีผู๎เสียชีวิตอยํางน๎อยกี่ราย
ตอบ อยํางน๎อย 22 ราย
62.เจ๎าหน๎าที่รัสเซียตั้งข๎อหาบริษัท 4 แหํงในภูมิภาคตะวันออกไกลของรัสเซียฐานกักขังวาฬ จํานวนวาฬที่ถูก
กักขังกี่ตัว
ตอบ 100 ตัว
63.แคปซูลดรากอน คืออะไร
ตอบ เป็นผลงานการออกแบบโครงการที่องค์การนาซาและของสเปซเอ็กซ์ ดัดแปลงมาจากต๎นแบบ
ของยานบรรทุกสัมภาระเพื่อนําสํงยังสถานีอวกาศนานาชาติในอดีต
64.สึนามิน้ําแข็งเกิดขึ้นที่ใด
ตอบ ทิศใต๎ของทะเลสาบ ออนแทริโอ สหรัฐอเมริกา
65.พ.ร.บ.ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ คืออะไร
ตอบ ปูองกันภัยคุกคามไซเบอร์ที่จะโจมตีโครงสร๎างสําคัญของประเทศไมํให๎เกิดผลกระทบตํอความ
มั่นคงในด๎านตํางๆ ผํานคณะกรรมการและหนํวยงานที่ตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานรํวมกันระหวํางภาครัฐและเอกชน
โดยจะมีแผนปฏิบัติการและมาตรการด๎านรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อยํางมีเอกภาพและตํอเนื่อง ใน
วันที่ประเทศไทยมีบริการประยุกต์ใช๎เครือขํายคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต โครงขํายโทรคมนาคมที่สามารถถูก
โจมตีและสร๎างความเสียหายได๎
66.ออสเตรเลียเริ่มใช๎กฎหมายใหมํให๎อํานาจรัฐบาลสกัดกั้นชาวตํางชาติและเพิกถอนวีซําย๎อนหลังตํอบุคคล
ตํางชาติผู๎มีประวัติอาชญากรรมคดีอะไร
ตอบ คดีเกี่ยวกับการทําร๎ายสตรีและเด็ก
67.บริษัท ทําอากาศยาน ไทย จํากัด (มหาชน)เปิดประมูลที่ดินสุวรรณภูมิ 1.1 พันไรํ นํารํองแปลง 37 เปิด
เอกชนยื่นโปรเจค พร๎อมชงธนารักษ์ขอยืดใช๎ที่ดินอีก 50 ปี ลั่น เมย.นี้ รํวมทุนบินไทย เพื่อทําอะไร
ตอบ ตั้งศูนย์ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค๎ากํอนสํงออก ปั้นรายได๎นอนคอร์เพิ่ม

68.สํานักงานสํงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม สํานักงานสํงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม
(สสว.) จับมือองค์กรชั้นนํา 5 แหํงปั้นเอสเอ็มอีสูํตลาดออนไลน์ ปีที่ 3(สสว.) จับมือองค์กรชั้นนํา 5 แหํง ที่ไหน
บ๎าง
ตอบ 1.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี)
2.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มร.สส.)
3.มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ (มช.)
4.สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม (ISMED)
5.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.)
69.ผู๎ปุวยติดเชื้อไวรัสเอชไอวี หรือโรคเอดส์ หายขาดเป็นคนที่สองของโลกได๎รับขนานนามวํา “ลอนดอน เพ
เชียนต์”ผู๎ปุวยคนดังกลําวมีสัญชาติอะไร
ตอบ สัญชาติอังกฤษและได๎รับขนานนามวํา “ลอนดอน เพเชียนต์” ไมํพบวํามีปริมาณไวรัส หรือไวรัล
โหลด ของเอชไอวี ในรอบ 18 เดือน
70.โครงการ GSB Street Food เปลี่ยนชีวิต (กล๎าคิด ชีวิตเปลี่ยน) จัดแขํงขันแสดงความคิดสร๎างสรรค์ ใน
หัวข๎อ “พัฒนาสตรีตฟููด 4 มิติ”เป็นโครงการของใคร
ตอบ ออมสิน ยกระดับสตรีตฟููด
71.เครื่องบินขับไลํ ซูฮอย-27 คือะไร
ตอบ เครื่องบินขับไลํสกัดกั้นเครื่องบินลาดตระเวนสอดแนม RC-135 ของสหรัฐอเมริกา เหนือนํานน้ํา
สากลของทะเลบอลติก
72.ผลการสํารวจกลุํมที่ปรึกษาแวลูแชมเปียนในฮํองกงสํารวจเมืองที่มีความปลอดภัยที่สุดในภูมิภาคเอเชีย –
แปซิฟิก มีกี่ประเทศ
ตอบ 14 ประเทศ
73.ผลการสํารวจ กลุํมที่ปรึกษา แวลู แชมเปียน ในฮํองกง สํารวจเมืองที่มีความปลอดภัยมากที่ สุดในภูมิภาค
เอเชีย–แปซิฟิกคือประเทศใด
ตอบ ประเทศสิงคโปร์
74.จากภัยแล๎งวิกฤษในภาคอีสานมีกี่เขื่อนที่ไมํมีน้ําใช๎แล๎ว
ตอบ 13 เขื่อน

75. เครื่องบิน โบอิ้ง 737 800 แม็กซ์ เที่ยวบินอีที 302 ของ สายการบินเอธิโอเปียนแอร์ไลนส์ ประสบเหตุตก
ระหวํางเดินทางลูกเรือเสียชีวิตกี่ราย
ตอบ ลูกเรือไมํมีใครรอด ลูกเรือรวม 157 ราย
76.เครื่องบิน โบอิ้ง 737 800 แม็กซ์ เที่ยวบินอีที 302 ของ สายการบินเอธิโอเปียนแอร์ไลนส์ ประสบเหตุตก
ระหวํางเดินทางจาก สนามบินแอดดิสอาบาบา ในกรุงแอดดิสอาบาบา เมืองหลวงของเอธิโอเปีย ไปยัง
สนามบินกรุงไนโรบี ประเทศเคนยา มีลูกเรือทั้งหมดกี่ประเทศ
ตอบ 33 ประเทศ
77.การประชุมผู๎บัญชาการทหารสูงสุดอาเซียน ครั้งที่ 16 ภายใต๎หัวข๎อ “ความรํวมมือด๎านความมั่นคงที่ยั่งยืน”
รํวมประชุมทั้งหมดกี่ประเทศ
ตอบ 10 ประเทศ
78.โบอิ้งรุํนมรณะ คือรุํนใด
ตอบ เครื่องบินโบอิ้ง รุํน 737 แม็กซ์
79.การสํานักงานการบินพลเรือนแหํงประเทศไทย กพท. ออกคําสั่งดํวนให๎สายการบินใดหยุดบิน
ตอบ ไทยไลอ๎อนแอร์ ให๎หยุดบิน โบอิ้ง737 MAX 9 ทุกเส๎นทาง
80.คํา World AQI Ranking พบวํา จ.เชียงใหมํ จากประเทศไทยมีสภาพอากาศอยูํในระดับใดของโลก
ตอบ เลวร๎ายมากที่สุดโดยวัดได๎ที่ 371 และเป็นอันดับ 1 ของโลก
81.เมอร์เซอร์ (Mercer) บริษัทให๎คําปรึกษาด๎านทรัพยากรบุคคลชั้นนําของโลก เผยผลการจัดอันดับเมืองนํา
อยูํที่ประชากรมีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลกประจําปี 2019คือประเทศใด
ตอบ ผลปรากฏวํากรุงเวียนนา ของออสเตรีย
82.กรุงเวียนนา ของออสเตรีย ยังคงครองแชมป์เมืองนําอยูํที่ประชากรมีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลกติดตํอกันกี่ปี
ตอบ ตํอเนื่องเป็นปีที่ 10
83.จากผลการจัดอันดับเมืองนําอยูํที่ประชากรมีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลก ปี 2019 ไทยอยูํในลําดับใด
ตอบ 133 ของโลก
84.เมืองที่มีคําครองชีพแพงที่สุดในโลกประจําปี 2019 คือประเทศ
ตอบ สิงคโปร์

85.เมืองคําครองชีพต่ําที่สุด ประจําปี 2019 คือประเทศ
ตอบ การากัส เวเนซุเอลา
86.ครม. อนุมัติยกเว๎นคําผํานทางมอเตอร์เวย์ ชํวงวันที่เทําไหรํ
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 ตั้งแตํเวลา 00.01 น. ของวันที่ 10
เมษายน 2562 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 18 เมษายน 2562
88.เหตุกราดยิงมัสยิดในไครสต์เชิร์ช เป็นสํวนหนึ่งของการกํอการร๎ายกลุํมขวาจัดหัวรุนแรง ณ มัสยิดอันนูร
และศูนย์อิสลามลินวุด ในเมืองไครสต์เชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์มีผู๎เสียชีวิตแล๎วกี่ราย
ตอบ ผู๎เสียชีวิตจากการกราดยิงแล๎ว 50 คน
89.น้ําแข็งบนยอดเขาเอเวอเรสต์มีการละลายมากขึ้นจากภาวะโลกร๎อนพบรํางของนักปีนเขาประมาณกี่ศพ
ตอบ กวํา 300 ศพ
90.สหรัฐอเมริกาสํงเรือรบอะไรแลํนผํานชํองแคบไต๎หวันโดยมีเรือรบของหนํวยยามฝั่งสหรัฐเดินทางไปด๎วย ถือ
เป็นครั้งแรกที่เรือหนํวยยามฝั่งสหรัฐแลํนผํานชํองแคบไต๎หวัน
ตอบ เรือพิฆาตยูเอสเอส วิลเบอร์ และเรือยามฝั่งยูเอสซีจีซี เบิร์ตฮอล์ฟ
91.เกิดเหตุสังหารหมูํอยํางนําสะเทือนขวัญในประเทศมาลี ทวีปแอฟริกามีผู๎เสียชีวิตกี่ราย
ตอบ 134 ราย
92.ใครได๎รับรางวัลครูดีเดํนโลก (Global Teacher Prize) ประจําปี 2019
ตอบ นายปีเตอร์ ทาบีชี ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์แหํงโรงเรียนมัธยมศึกษาเครีโก มิกซ์ เดย์ ที่หมูํบ๎าน
ชนบทในเมืองนากูรู ทางตอนกลางของ ประเทศเคนยา เพื่อยกยํองความทุํมเทในฐานะครู ผู๎เสียสละมอบ
เงินเดือนของตนเองมากกวําร๎อยละ 80 เพื่อชํวยเหลือนักเรียนมาตลอดหลายปี ทั้งเด็กที่ยากจน ไมํมีเงินซื้อ
หนังสือ-ชุดนักเรียน เด็กกําพร๎า และเด็กที่สูญเสียผู๎ปกครอง

93.เหตุระเบิดและไฟโหมไหม๎ที่โรงงานเคมีในนิคมอุตสาหกรรมเขตเยี่ยนเฉิงมณฑลเจียงซูทางตะวันออกของ
ประเทศมีผู๎เสียชีวิตกี่ราย
ตอบ 62 ราย
94.พรรคการเมืองใดของไทยได๎ที่นั่งส.ส.มากที่สุดในการเลือกตั้ง 24 มี.ค.
ตอบ พรรคเพื่อไทยมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ได๎ 137 ที่นั่ง
95.พรรคการเมืองใดของไทยที่ได๎คะแนนโหวตมากที่สุดในการเลือกตั้ง 24 มี.ค.
ตอบ พลังประชารัฐ
96.เปิดคะแนนเลือกตั้ง 100 เปอร์เซ็นต์พรรคการเมืองใดได๎คะแนนมากที่สุด
ตอบ พรรคพลังประชารัฐ 8,433,137 คะแนน
97.จากการเลือกตั้ง สส.เขต ทั่วประเทศมีทั้งหมดกี่เขต
ตอบ 350 เขต
98.อินเดียประกาศความเป็นมหาอํานาจทางด๎านอวกาศเป็นชาติลําดับที่เทําไหรํของโลกภายหลัง
นักวิทยาศาสตร์ของอินเดียประสบความสําเร็จในภารกิจศักติ หรือการปลํอยขีปนาวุธทําลายดาวเทียม ในวง
โคจรระดับต่ําของโลกได๎
ตอบ ลําดับที่ 4
99.หมอกควันจังหวัดใดของไทยพบวํา คําฝุุนละอองขึ้นเป็นอันดับ 1 ของโลก
ตอบ เชียงใหมํ ติดอันดับ 1 ของโลก โดยคํา AQI พุํงสูงอยูํที่ 448 US AQI นับวําเป็นตัวเลขสภาพ
อากาศที่อยูํในขั้นวิกฤตแล๎ว
100.ใครคือประธานาธิบดีหญิง “คนแรก” ของสโลวาเกีย
ตอบ น.ส.ซูซานา คาปูโตวา ผู๎แทนวัย 45 ปี ของพรรคสโลวาเกียก๎าวหน๎า (พีเอส)
101.ปัจจุบันนิวยอร์กมีโรคอะไรกําลังระบาดมากที่สุดในตอนนี้
ตอบ“โรคหัด”

